
هیـأت معاونـت سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان یـا »یوناما« 
گفتـه اسـت کـه »درخواسـتی را کـه خواهـان عدالـت بـرای 
قربانیـان جرم هایـی که ادعا می شـود توسـط گلبدیـن حکمتیار 

صـورت گرفتـه اسـت« دریافـت کـرده اند.
در ایـن درخواسـت از یونامـا خواسـته شـده اسـت تـا آقـای 
حکمتیـار بـه خاطـر جرایمـی که در گذشـته انجام داده اسـت، 
بـه عدالـت کشـانده شـده و محاکمـه شـود. یونامـا امـا نگفتـه 
اسـت کـه ایـن درخواسـت از سـوی چـه کسـی و یـا کسـانی 

مطرح شـده اسـت.
تدامیچـی یاماموتـو، رییـس یونامـا کـه نمایندۀ ویژۀ سرمنشـی 
ملـل متحـد بـرای افغانسـتان نیـز می باشـد، در پیونـد بـا ایـن 
درخواسـت گفتـه اسـت: »شـهروندان افغانسـتان و کسـانی که 
قربانـی ظلـم و سـتم گردیـده اند نبایـد از حقوق حقـۀ قضایی 

شـان ]جبـران خسـارت[ محـروم گردند.«
یونامـا بـا نشـر اعالمیـۀ مطبوعاتـی از قـول آقـای یاماموتـو 
نگاشـته اسـت که ملـل متحد بـه حمایـت از تالش هـای مردم 
افغانسـتان بـرای رسـیدن بـه صلـح، عدالـت و امنیـت ادامـه 

می دهـد.

درخواسـت  ایـن  حکمتیـار  آقـای  شـاخۀ  اسـالمی  حـزب 
نظـام  »در  کـه  می کنـد  عنـوان  کسـانی  بی اسـاس  ادعـای  را 
افغانسـتان« شـامل بـوده و بـه گفتـۀ مقام هـای ایـن حـزب، از 
»محبوبیـت گلبدیـن حکمتیـار در میان مردم، گسـترش فعالیت 
و افزایـش نفـوذ حـزب در بین مردم افغانسـتان هراس« داشـته 

و منافـع شـخصی شـان را در خطـر می بیننـد.
قریب الرحمـان سـعید، رییس کمیتـۀ امور فرهنگی و رسـانه یی 
حـزب اسـالمی، کسـانی را کـه بـه گفتـۀ او مسـوول ویرانـی 
افغانسـتان و قتـل و کشـتار مردم افغانسـتان بوده اند، نویسـنده 

و فرسـتندۀ ایـن درخواسـت عنـوان کرد.
آقـای سـعید در صحبـت بـا صـدای امریـکا گفتـه اسـت کـه 
تأمیـن عدالـت در افغانسـتان و رسـیدن مـردم ایـن کشـور بـه 
حـق شـان، نیازمنـد ایجـاد حکومـت قـوی مرکـزی اسـت. او 
افـزوده اسـت که حـزب اسـالمی افغانسـتان آماده اسـت تا در 
زمانـی کـه چنین حکومـت منتخب در افغانسـتان رویـکار آید، 
بـا ملـل متحـد و سـایر نهادهـای بین المللـی، در زمینـۀ عدالت 

انتقالـی هرگونـه همـکاری کند.
شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد در فبـروری سـال روان 
بنـا بـه تقاضـای حکومـت افغانسـتان، نـام گلبدیـن حکمتیـار 
را از فهرسـت دهشـت افگنان بین المللـی حـذف کـرد. حـزب 
اسـالمی بـه رهبـری آقـای حکمتیـار در سـپتامبر سـال ۲۰۱۶ 
بـا حکومـت افغانسـتان توافـق صلـح را امضـا کـرد و وعـده 
سـپرد کـه از جنـگ دسـت کشـیده و روابـط خـود را بـا همـه 

می کنـد. قطـع  دهشـت افگنان 
یونامـا نگفتـه اسـت کـه در پیونـد بـه عریضـۀ کـه بـر خالف 
گلبدیـن حکمتیـار دریافـت کرده اسـت، چـی اقدامـی خواهد 
کـرد، امـا در اعالمیـۀ خـود از تالش هـای حکومت افغانسـتان 

در راسـتای صلـح سـتایش کرده اسـت.

در نتیجـۀ برگـزاری انتخابـات میان اعضـای جدید 
کمیسـیون انتخابـات، بانـو حـوا علـم نورسـتانی به 
عنـوان رییـس جدیـد این کمیسـیون انتخاب شـده 

ست. ا
در عیـن حـال، در انتخابـات میـان اعضـای جدیـد 
بیـان  زهـره  انتخاباتـی،  شـکایت های  کمیسـیون 
شـینواری بـه عنوان رییس کمیسـیون رسـیده کی به 

شـکایت های انتخاباتـی برگزیـده شـد.
عبدالعزیـز ابراهیمـی، معاون سـخنگوی کمیسـیون 
انتخابـات بـه رسـانه ها گفتـه اسـت کـه عصمت اهلل 
مـل، به حیـث معـاون و مسـافر قوقنـدی، به حیث 

منشـی کمیسـیون انتخابات گماشـته شـدند.
همزمـان بـا ایـن، مولـوی دیـن محمـد بـه حیـث 
منشـی  حیـث  بـه  الیاسـی  محمدقاسـم  و  معـاون 
انتخـاب  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 

گردیدنـد.
ایـن در حالی اسـت که سـه روز پیش محمداشـرف 
کمیسـیون های  اعضـای  انتخابـات  از  بعـد  غنـی 
توسـط  انتخاباتـی  شـکایات  و  انتخابـات  مسـتقل 

کمیتـۀ گزینـش که اعضـای آن را نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری ۱۳۹۸ تشـکیل مـی داد، اعضای 
سـمع  کمیسـیون  و  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی را طی فرامیـن جداگانه معرفی 

. د کر
بربنیـاد فرمان هـای رییـس حکومـت، سـیدعصمت 
اورنگ زیـب،  عبـداهلل،  محمـد  موالنـا  مـل،  اهلل 
محمـد حنیـف دانشـیار، مسـافر قوقنـدی، حواعلم 
نورسـتانی و رحیمـه ظریفـی بـه عنـوان اعضـای 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات و محمد قاسـم الیاسی، 
زهـره بیان شـینواری، مولـوی دین محمـد عظیمی، 
محمـد یونـس طغـرا و سـیدقطب الدین رویـدار به 
حیـث اعضـای کمیسـیون  شـکایت های انتخاباتـی 

معرفـی شـده اند.
فرمان هـای  طـی  غنـی  محمداشـرف  همچنـان 
جداگانـه حبیب الرحمـن ننـگ را بـه  عنـوان رییس 
دبیرخانـۀ کمیسـیون مسـتقل انتخابات و چمن شـاه 
اعتمـادی را بـه عنـوان رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون 
مسـتقل شـکایت های انتخاباتی معرفی کرده اسـت.
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اشــرف غنی رییــس حکومــت وحــدت ملــی 
در حالــی کــه می گویــد از دخالــت و نفــوذ 
حکومــت در نهادهــای انتخاباتــی جلوگیــری 
انتخابــات  برگــزاری  خواهــان  و  می کنــد 
شــفاف و عادالنــه در کشــور اســت، امــا اســناد و 
شــواهد زیــادی نشــان می دهنــد کــه او بــه گونــۀ 
ــش از  ــی پی ــه کمپاین هــای انتخابات سرســام آور ب
ــی در  ــات حکومت ــرده و از امکان ــاز ک ــت آغ وق

ــرد.  ــره می ب ــتا به ــن راس ای
ــک  ــه ی ــت ب ــوب اس ــته خ ــن نوش ــازِ ای در آغ
موضــوع اشــاره شــود و آن این کــه ای کاش 
ــرد  ــک ف ــرای ی ــتان ب ــی افغانس ــون اساس در قان
نظــر  در  ریاســت جمهوری  دوره  یــک  تنهــا 
گرفتــه می شــد. ایــن یــک دوره، بــا توجــه 
از کشــورهای  این کــه خــالِف بســیاری  بــه 
جهــان دورۀ ریاســت جمهــوری افغانســتان پنــج 
ــرد  ــک ف ــرای ی ــبی ب ــدِت مناس ــت، م ــال اس س
می توانــد باشــد کــه در قــدرت قــرار گیــرد و از 
ــتفاده هاِی وی در  ــال سوءاس ــر احتم ــب دیگ جان
انتخابــاِت بعــدی کاهــش یابــد. چــون مقام هــای 
کشــوری مثــل افغانســتان، حتــا اگــر در انتخابــات 
ــی  ــند، یعن ــع نباش ــتقیم ذی نف ــورِت مس ــه ص ب
ــزد ریاســت  ــوان نام ــه عن ــات ب این کــه در انتخاب
جمهــوری شــرکت نداشــته باشــند، بازهــم جلــو 
دخالت هــای آن هــا را بــه صــورِت صــد در 
صــدی در رونــد انتخابــات نمی تــوان ســد شــد. 
ــی،  ــای سیاس ــِر زدوبنده ــایلی نظی ــه مس ــرا ک چ
تبــاری، زبانــی و چیزهایــی از ایــن دســت ســبب 
می شــوند کــه بازهــم در انتخابــات دخالــت 
ــان  ــزان دخالت ش ــًا می ــا یقین ــند؛ ام ــته باش داش
کمتــر از وقتی ســت کــه خــود در انتخابــات 

ــند.  ــته باش ــرکت جس ش
ــات،  ــه در انتخاب ــوذ و مداخل ــوِن نف ــِم نامیم رس
متأســفانه از زمــان حامــد کــرزی رییس جمهــوری 
پیشــین آغــاز شــد و تــا اکنــون ادامــه یافته اســت. 
آقــای کــرزی در دو انتخابــاِت نخســت کــه 
خــودش در آن شــرکت داشــت، بــه انــدازۀ کافــی 
و الزم در رونــد انتخابــات دخالــت ورزیــد و در 
ــر نمی توانســت  ــه دیگ ــال ۲۰۱4 ک ــات س انتخاب
خــود را بــه عنــوان رییــس جمهــور نامــزد ســازد 
نیــز از دخالــت در رونــد انتخابــات دســت 
برنداشــت. چنــد ســال پــس از بــه وجــود آمــدن 
ــه  ــل ک ــی، رحمــت اهلل نبی ــت وحــدت مل حکوم
ــت  ــس امنی ــمت ریی ــرزی س ــای ک ــان آق در زم
ملــی را داشــت، در یــک برنامــۀ تلویزیونــی 
اعتــراف کــرد کــه آقــای کــرزی بــه نفــع 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــات تقل ــرف غنی در انتخاب اش
او حتــا شــواهدی را در ایــن زمینــه ارایــه کــرد و 
از چــاپ کارت هــای رای دهی یــی ســخن گفــت 
کــه در برخــی از مناطــق کابــل در خانه هــا 
ــا  ــرزی حت ــای ک ــت. آق ــه اس ــورت می گرفت ص
در انتخابــات دومِ ریاســت جمهــوری کــه در 
برابــر داکتــر عبــداهلل رقیــب اصلــِی خــود تقریبــًا 
باختــه بــود، موفــق شــد کــه بــا دســت بــه دامــِن 

ــه در  ــازمان یافت ــب س ــدن و تقل ــا ش امریکایی ه
ــه قــدرت  ــاره ب کمیســیون انتخابــات، زمینــۀ دوب
ــرزی  ــای ک ــازد. آق ــم س ــود را فراه ــیدِن خ رس
ــاره  ــیدِن دوب ــدرت رس ــه ق ــس از ب ــاه پ ــد م چن
بــه کمــک امریــکا، آن وقــت کــه احســاس کــرد 
کــه ایــن کمــک می توانــد برایــش ســنگین تمــام 
ــوری  ــس  جمه ــه او ریی ــرد ک ــراف ک ــود، اعت ش
عــدم  بــه  کــرزی  اشــارۀ  اســت.  ضعیــف 
مشــروعیِت انتخاباتــی اش بــود. امــا همیــن آدم بــا 
ــم  ــیب بازه ــراز و نش ــه ف ــدِن این هم ــود دی وج
ــاِت  نتوانســت کــه خــود را از دخالــت در انتخاب
نامــزد  عنــوان  بــه  آن  در  کــه حتــا  بعــدی 
ــع شــود و  ــد، مان ــدا کن نمی توانســت حضــور پی
ــه  ــات را ب ــه صــورت بســیار خطرناکــی انتخاب ب
ــه  ــور ب ــام ام ــه زم ــرد و ســبب شــد ک بحــران ب
دســِت کســی بیفتــد کــه نــه وجاهــِت مدیریــِت 
کشــور را دارد و نــه هــم درایــِت آن را. هرچنــد 
ــز  ــای کــرزی نی کــه در توانایی هــای شــخِص آق

ــود دارد.  ــی وج ــای فراوان ــا و اگره ام
ــی  ــی و فرهنگ ــای سیاس ــر، فض ــب دیگ از جان
ــژه  ــه وی ــر و ب ــورهای دیگ ــا کش ــتان ب افغانس
ــراوان در  ــای ف ــه تجربه ه ــی ک ــورهای غرب کش
ــیار  ــد، بس ــات دارن ــی و انتخاب ــۀ دموکراس عرص
ــوز نوعــی ارادِت  متفــاوت اســت. در این جــا هن
ــام داران وجــود  ــه زم ــراس نســبت ب ــا ه ــوام ب ت
ــه در  ــی ک ــانس کس ــل ش ــن دلی ــه همی دارد و ب
ــاوی  ــات مس ــرار دارد، در انتخاب ــدرت ق رأس ق
بــا شــانِس دیگــر رقبــای او نیســت. نــگاه بخشــی 
از ســراِن قومــی بــه فــردی کــه در رأس قــدرت 
ــروز  ــه او را پی ــت ک ــه گونه یی س ــرار دارد، ب ق
می داننــد و حتــا اگــر بــه او تمایلــی هــم نداشــته 
باشــند، بــرای بقــای خــود هــم کــه شــده بــه او 
ــه  ــد ک ــی ان ــه دالیل ــا هم ــد. این ه رای می دهن
ــک  ــرای ی ــک دوره ب ــِث ی ــوند بح ــبب می ش س
ــه  ــک دغدغ ــه ی ــوری ب ــت جمه ــرد در ریاس ف
تبدیــل شــود و ایــن دیــدگاه بــه وجــود آیــد کــه 
بایــد در قانــون اساســی افغانســتان نســبت بــه آن 

ــرد.  توجــه صــورت گی
ــان  ــه هم ــب ک ــِل مطل ــه اص ــم ب ــا برگردی و ام
ــود.  ــی ب ــای غن ــِت آق ــش از وق ــای پی کمپاین ه
ــال  ــه از حــاال دنب ــن مســایل خــوب اســت ک ای
بتواننــد  انتخابــات  در  او  رقبــاِی  تــا  شــوند 
بــا پیگیــری بیشــتِر مســایل جلــو این گونــه 
ــد.  ــان آور را بگیرن ــای زی ــا و کمپاین ه دخالت ه
بــه ویــژه حــاال کــه شــریِک قــدرِت آقــای 
ــری از  ــرای جلوگی ــی ب ــدان تمایل ــز چن ــی نی غن
ــه  ــد. ب ــه مســایل از خــود نشــان نمی ده این گون
ــتر  ــر بیش ــال حاض ــه او در ح ــد ک ــر می رس نظ
ــات  ــس از انتخاب ــود پ ــِت خ ــظ موقعی ــه حف ب
بحبوحــۀ  در  این کــه  احتمــال  و  می اندیشــد 
کارزارهــای انتخاباتــی بــه نفــع یکــی از نامزدهــا 

ــت. ــاد اس ــیار زی ــرود، بس ــار ب کن
این کــه پول هــای  بــر  افــزون  آقــای غنــی   
کالنــی را در بســیاری از والیت هــای کشــور 

بــرای حمایــت از خــود اختصــاص داده، همیــن 
حــاال هــواداراِن او در ایــن والیت هــا فعــال شــده 
ــه  ــل و برنام ــاز« محف ــم »دولت س ــع تی ــه نف و ب
ــت  ــر، او دس ــب دیگ ــد. از جان ــزار می کنن برگ
ــا  ــی والیت ه ــترده در برخ ــای گس ــه تصفیه ه ب
کــه فکــر می کنــد رای خوبــی در آن هــا نخواهــد 
مقام هــای  از  برخــی  اســت.  زده  داشــت، 
ــود را  ــرادی از خ ــرده و اف ــار ک ــی را برکن والیت
ــد در  ــت. می گوین ــاخته اس ــا س ــِن آن ه جایگزی
ــه  ــن برنام ــرات ای ــخ و ه ــل بل ــی مث والیت های
ــرار اســت کــه در  ــه و ق ــا حــدودی پیــش رفت ت
چنــد هفتــۀ آینــده بــه صــورِت گســترده در تمــام 

ــود.  ــی ش ــور عمل ــای کش والیت ه
ــی کالن و جــدی  ــد نگران ــن موضــوع می توان ای
ــای  ــود آورد. آق ــه وج ــات ب ــورد انتخاب را در م
ــات حکومتــی تــالش  ــا اســتفاده از امکان غنــی ب
مــی ورزد کــه یــا مقام هــای والیتــی را بــه 
ــا را  ــا آن ه ــور ســازد و ی ــت از خــود مجب حمای
ــان  ــورت، زی ــر دو ص ــد. در ه ــار کن از کار برکن
ــی  ــی و مردم ــای غن ــای آق ــه رقب ــی متوج اصل
اســت کــه می خواهنــد در انتخابــات زعیــم 
آینــدۀ کشــور را بــه صــورت شــفاف و عادالنــه 

ــد. برگزینن
ــرود،  ــش ب ــی پی ــۀ فعل ــه گون ــت ب ــر وضعی  اگ
ــد  ــزی نخواه ــده چی ــات آین ــدون شــک انتخاب ب
بــود کــه انتظــار آن مــی رود. هــر گونــه دخالــت 
در مســایل انتخابــات آینــده، کشــور را بــه ســوی 
بحـــران می بــرد و از ایــن موضــوع هیــچ گــروه 

ــرد.  ــد  ب ــت نخواه و کســی منفع
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گفت وگوهــای صلــِح نماینــده گان طالبــان - امریــکا در دوحــه و 
ــراز آماده گی هــاِی حکومــت بــرای برگــزاری جرگــۀ مشــورتی  اب
صلــح در کابــل درحالــی جریــان دارد کــه محمــد عمــر داوودزی 
ــِح  ــرای صل ــی ب ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــژۀ ریی ــدۀ وی نماین
افغانســتان می گویــد کــه از جریــان گفت وگــوی طالبــان و 

ــدارد. ــق ن ــکا در قطــر آگاهــی دقی ــده گان امری نماین
آقــای داوودزی کــه هــم رییــس دبیرخانــۀ شــورای عالــی 
ــاع  ــرای اجم ــتان ب ــت افغانس ــدۀ دول ــم نماین ــت و ه ــح اس صل
بین المللــی صلــح، هماننــِد ســایر مــردم عــادِی کشــور می گویــد 
ــد  ــان می دهن ــه او نش ــیده ب ــمِی رس ــای غیررس ــه »گزارش ه ک
ــروج از  ــرای خ ــی ب ــدول زمان ــک ج ــا روی ی ــه امریکایی ه ک
افغانســتان بــه توافــق رســیده اند و طالبــان نیــز بــه عــدم اســتفاده 

ــده اند«.  ــد ش ــکا متعه ــه امری ــور علی ــاِک کش از خ
ــارۀ  وقتــی ایــن مقــدار از با خبــرِی نماینــدۀ صلــح حکومــت درب
ــح  ــون صل ــاراِت او پیرام ــایِر اظه ــار س ــر را در کن ــت قط نشس
ــتان  ــح افغانس ــه  صل ــم ک ــم، درمی یابی ــرار دهی ــه ق ــورد مطالع م
به راســتی بــه قصه یــی سرمنگســک از کابــل تــا واشــنگتن 

ــده اســت.  ــل ش تبدی
آقــای داوودزی درحالی کــه در عالــم بی اطالعــی، از توافــِق 
طالبــان و امریــکا دربــارۀ خــروج نظامیــاِن امریکایــی از افغانســتان 
خبــر می دهــد، بــه دو نکتــه نیــز اشــاره می کنــد: نخســت 
ــا  ــق ب ــور در تواف ــی در کش ــربازاِن امریکای ــور س ــه حض این ک
ــن  ــه خــروج و تضمی ــت افغانســتان حاصــل شــده و هرگون دول
ــق  ــد در تواف ــز بای ــا نی ــن کشــور از خــاِک م ــه ای ــه ب عــدم حمل
بــا دولــِت رســمی و قانونــی افغانســتان صــورت بگیــرد و امریــکا 
ــه  ــد. دوم این ک ــو کنن ــان گفت وگ ــا طالب ــاره ب ــد در این ب نمی توان
طالبــان صرفــًا بــر بخشــی از خــاک افغانســتان تســلط دارنــد و از 

ــد. ــی نمی کنن ــتان نماینده گ ــردمِ افغانس ــوع م مجم
ــه در ایــن اظهــارات مکــث  ــی و پیام هــای نهفت  وقتــی روی معان
ــان-  ــان طالب ــاًل می ــه عم ــا آن چ ــی ب ــه همه گ ــم ک ــم، می بینی کنی
ــر آن چــه ســال ها  ــه و از آن مهم ت ــان یافت ــکا جری پاکســتان- امری
در گفتارهــا و رفتارهــاِی حکومــت زیــر نــام صلح رونما شــده، در 
تناقــض و بیگانه گــی قــرار دارد. البتــه بــه غیــر از آقــای داوودزی، 
افــراد و اشــخاِص دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه بــه نماینده گــی 
ــر و  ــی متفاوت ت ــدام روایت ــد و هرک ــت ســخن می گوین از حکوم
ــل و  ــه محاف ــب این ک ــد. جال ــه می دهن ــح ارای ــر از صل متناقض ت
مجامــِع بیرونــِی دخیــل در قضیــۀ صلــِح افغانســتان نیــز هرکــدام 
تعبیــراِت خــاِص خودشــان را از صلــح بــا طالبــان بیــرون 
ــتانی از  ــت مداراِن پاکس ــه سیاس ــال، آن چ ــۀ مث ــه گون ــد. ب می دهن
صلــح می گوینــد و از گفت وگوهــا انتظــار دارنــد، بــا آن چــه کــه 
ــاوت  ــد، متف ــد و می طلبن ــح می گوین ــی از صل ــناتوران امریکای س
ــان  ــارۀ طالب ــکا درب ــی امری ــت مل ــاور امنی ــه مش ــت و آن چ اس
ــا تعبیــری کــه نماینــدۀ صلــح امریــکا از طالبــان  می گویــد نیــز ب
ارایــه می دهــد، تفاوت هــای کم وبیشــی را بازتــاب می دهــد.

ــت  ــِح حکوم ــدۀ صل ــای داوودزی نماین ــتان، آق در داخــل افغانس
از یک  طــرف گفت وگوهــای دوحــه را رد نمی کنــد و اخبــار 
ــد و  ــی می کن ــق بازگوی ــاِت دقی ــدمِ اطالع ــمِی آن را در ع غیررس
از ســوی دیگــر بــرای طالبــان و امریــکا کــه در دوحــه بــه گونــۀ 
جــدی روی میــِز معاملــه نشســته اند، خط ونشـــان می کشــد. 
آقــای غنــی کــه خــود را رییس جمهــور منتخــِب افغانســتان 
می شــمارد نیــز بــه گونــۀ بی وقفــه بــر بین االفغانــی شــدِن 
ــد  ــیمه گی، می خواه ــِن سراس ــارد و در عی ــای می فش ــلح پ صـ
ــد  ــا می کن ــد و ادع ــت نشــان ده ــح را تحــِت مدیری اوضــاِع صل
ــی رود.  ــش م ــا او پی ــی ب ــر در هماهنگ ــای قط ــه گفت وگوه ک
بیــرون از حکومــت و در جامعــۀ افغانســتان هــم اشــخاص 
و چهره هــای مدنــی و سیاســِی متعــددی وجــود دارنــد کــه 
ــۀ  ــردم را در پروس ــان م ــکا و طالب ــد امری ــت می گوین به صراح
صلــح غایــب گذاشــته اند و حکومــت نیــز فقــط از بــازِی صلــح 
ــه  ــت ب ــا در نهای ــا آن ه ــد، ام ــدرت را می طلب ــود در ق ــای خ بق
ــتاوردهای  ــا و دس ــه ارزش ه ــد داد ک ــت خواهن ــی رضای صلح

هفده ســاله را قربانــی نکنــد.
 بــا ایــن حســاب، می تــوان گفــت کــه همــه از صلــح می گوینــد 
امــا ُجــز در لفــظ »صلــح«، هیــچ پایــۀ اتحــاد و اشــتراکی نمی تــوان 
میان شــان پیــدا کــرد. بــه عبــارت دیگــر، همــه از صلــح 
ــی و  ــز می کن ــی گــوش تی ــا وقت ــد، ام ســخن های بســیار می گوین
ــا هــم  ــد و ی ــز نمی گوین دقیــق می شــوی، می بینــی کــه هیــچ چی
ــوان نتیجــه و عصــارۀ  ــه عن ــا ب ــزی از آن ه ــچ چی ــو هی ــه ت این ک

ادبیـــاِت صلــح نمی فهمــی. 
ــا  ــه ت ــه، از دوح ــا دوح ــل ت ــح از کاب ــِک صل ــۀ سرمنگس قص
اســالم آباد، از اســالم آباد تــا واشــنگتن هماننــد آوازِ بال هــاِی 
ــراِب  ــردم از اضط ــِب م ــه قل ــدن دارد ک ــی وزی ــا درحال زنبوره
افغانســتاِن پســاصلح، از ســینه بیــرون تپیــده و نبض شــان در 

ــت.  ــرده اس ــقوط ک ــوری س ــن آوازِ زنب ــِم ای ــالِی فه تق

قصـۀ سـرمنگسِک صلـح
 از کابل تا واشنگتـن

احمــد عمران

حکومتی امکانات 
تیم »دولت ساز« در خدمِت 

آقای غنی افزون بر این که پول های کالنی 
را در بســیاری از والیت های کشور برای 
حمایــت از خود اختصــاص داده، همین 
حاال هــواداراِن او در این والیت ها فعال 
شــده و به نفع تیم »دولت ساز« محفل و 
او  از جانب دیگر،  برگزار می کنند.  برنامه 
دســت به تصفیه های گسترده در برخی 
والیت ها که فکر می کنــد رای خوبی در 
آن ها نخواهد داشت، زده است. برخی از 
مقام های والیتی را برکنار کرده و افرادی 
از خود را جایگزیِن آن ها ســاخته است. 
می گویند در والیت هایی مثل بلخ و هرات 
این برنامه تا حــدودی پیش رفته و قرار 
اســت که در چند هفتۀ آینــده به صورِت 
گسترده در تمام والیت های کشور عملی 
شود. این موضوع می تواند نگرانی کالن و 
جدی را در مــورد انتخابات به وجود آورد. 
آقای غنی با استفاده از امکانات حکومتی 
را  یا مقام های والیتی  تالش می ورزد که 
به حمایت از خود مجبور ســازد و یا آن ها 
را از کار برکنــار کنــد. در هر دو صورت، 
زیــان اصلی متوجه رقبــای آقای غنی و 
مردمی ســت که می خواهند در انتخابات 
زعیم آیندۀ کشــور را به صورت شفاف و 

عادالنه برگزینند ACKU



محمدعمـر داوودزی، نماینـدۀ ویـژۀ رییـس حکومت برای 
اجمـاع منطقه یـی صلـح و رییـس دبیرخانـۀ شـورای عالی 
صلـح می گویـد کـه حفـظ نظام جمهـوری بـرای حکومت 
خـط سـرخ اسـت و طالبـان نیـز از پرپایی امارت اسـالمی 

دسـت کشـیده اند.
آقـای داوودزی کـه دیروز سه شـنبه، ۱4 حوت در نشسـتی 
در کابـل سـخن مـی زد، همچنـان افـزود کـه امریـکا بـا 
افغانسـتان پیمان امنیتی بسـته اسـت و خروج سـربازان این 
کشـور هـم پـس از توافـِق دولت افغانسـتان عملـی و قابل 

قبـول خواهـد بود.
روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  ریاسـت جمهـوری  ارگ  امـا 
قطـر  نشسـت  برنامه هـای  تمـام  کـه  می گویـد  مانـدگار 
براسـاس نقشـه و برنامـۀ حکومـت افغانسـتان بـه پیـش 

مـی رود.
حکومت از جزئیات گفت وگوهای قطر آگاه نیست!

محمدعمـر داووزی در ایـن نشسـت بیـان داشـت کـه از 
جزئیـات گفت وگوی طالبـان و نماینـده گان امریکا در قطر 
آگاهـی دقیـق نـدارد، امـا گزارش هـای غیررسـمی رسـیده 
بـه او نشـان می دهـد کـه طالبـان و امریکایی هـا روی یـک 
جـدول زمان بنـدی برای خـروج سـربازان امریکایی و عدم 
اسـتفادۀ خـاک افغانسـتان در برابـر امریـکا و متحدانـش به 

توافـق رسـیده اند.
آقـای داوودزی اظهـار داشـت کـه امریکایی هـا نمی توانند 
در مـورد خـروج سـربازان شـان از افغانسـتان بـا طالبـان 
سـربازان  حضـور  پیمـان  او:  گفتـۀ  بـه  کنـد.  گفت وگـو 
امریکایـی در افغانسـتان بـا دولـت افغانسـتان امضـا شـده 
اسـت و هـر گونـه خـروج ایـن سـربازان هـم بـا توافق و 

گفت وگـو بـا دولـت افغانسـتان عملـی بایـد شـود.
نماینـدۀ ویـژۀ دولـت بـرای اجمـاع صلـح مدعـی اسـت 
کـه طالبـان بـر بخشـی از خـاک افغانسـتان تسـلط دارند و 
نماینده گـی از مجمـوع مردم افغانسـتان نمی کننـد. او گفت 
کـه دولـت افغانسـتان بـرای سـازمان ملـل و کشـورهای 
جهـان رسـمیت دارد و امریـکا باید تضمین عـدم حمله به 
ایـن کشـور و متحدانـش را از دولـت افغانسـتان به دسـت 

آورد، نـه از گـروه طالبان.

در روزهای گذشـته رسـانه ها گزارش دادند که نماینده گان 
امریـکا و طالبـان روی پیش نویـس یـک موافقت نامـه بـه 
توافـق رسـیده انـد، امـا رییـس دبیرخانـۀ شـورای صلـح 
ایـن خبـر را رد کـرد و گفـت کـه امریکایی هـا ایـن موارد 
را بـرای فراهـم آوری قناعـت طالبـان بـرای ادامـۀ مذاکـره 
مطـرح می کننـد. او عـالوه کـرد کـه امریـکا می خواهـد از 
طالبـان تعهـد و تضمیـن بگیرد تا بـا گروه های تروریسـتی 
ضـد امریـکا دوسـتی نکرده و بـه آن ها در خاک افغانسـتان 

پناهـگاه نمی دهنـد.
امارت اسالمی احیا نمی گردد

محمدعمر داووزی در این نشسـت همچنان اطمینان داد که 
گفت وگوهـای صلـح و تـالش برای پایان جنگ افغانسـتان 
بـه معنـای برپایـی دوبـارۀ »امارت اسـالمی« نیسـت. آقای 
داووزی گفـت کـه طالبـان نیـز در گفت وگوهـای شـان به 
برپایـی و احیـای مجـدد امارت اسـالمی تأکید نداشـته اند.
جمهـوری  »نظـام  کـه  می گویـد  حکومـت  مقـام  ایـن 
اسـالمی« نظام پیشـنهادی قانون اساسـی افغانسـتان و خط 
سـرخ بـرای حکومـت می باشـد. آقـای داوودزی بـا تأکید 
بـر این کـه نظـام جمهوری بـا طالبـان معامله نخواهد شـد، 
افـزود: در صـورت رسـیدن بـه توافـق صلـح بـا طالبـان، 

بـا  ادارۀ مشـارکتی  نیروهـای سیاسـی، یـک  حکومـت و 
حفـظ دسـتاوردهای ۱۸ سـالۀ گذشـته ایجـاد خواهند کرد. 
رییـس دبیرخانـۀ شـورای صلح گفت که سـطح مشـارکت 
طالبـان در حکومـت مـورد بحث اسـت و یکـی از خطوط 

سـرخ جمهـوری افغانسـتان می باشـد.
نماینـدۀ ویـژۀ حکومـت در پیونـد بـه برگـزاری جرگـۀ 
بـرای  ایـن نشسـت  اظهـار داشـت کـه  مشـورتی صلـح 
دسـتکاری انتخابـات آینـدۀ ریاسـت جمهـوری و تمدیـد 
کـه  داشـت  بیـان  داوودزی  نمی شـود.  برگـزار  حکومـت 
قـرار اسـت در ایـن جرگـه روی خطـوط سـرخ دولـت و 
چگونه گـی پیشـبرد گفت وگوهـا با طالبان مشـورت شـود. 
او افـزود کـه تالش می شـود نقـش طرف هـا در این جرگه 

نشـود. گرفته  نادیـده 
گفت وگوهای دوحه با هماهنگی ارگ به پیش می رود!

در عیـن حال، مسـووالن در ارگ ریاسـت جمهوری دیروز 
بـه مانـدگار گفتنـد کـه آقـای خلیـل زاد تمـام بحث هـا بـا 
افغانسـتان  بـا هم آهنگـی حکومـت  طالبـان در دوحـه را 
انجـام می دهـد. عـارف صمیم، معاون سـخنگوی ریاسـت 
و  بحـث  مـورد  موضوعـات  کـه  می گویـد  جمهـوری 
جزییات آن با حکومت افغانسـتان شـریک سـاخته می شود 

و هم آهنگـی بـا حکومـت افغانسـتان در ایـن خصـوص 
وجـود دارد.

پیـش از ایـن گفته هایـی وجـود داشـت کـه محمداشـرف 
غنـی لویـه جرگه مشـورتی صلـح را به هـدف کمپاین و یا 
تمدیـد عمـر حکومت برگـزار می کنـد، اما آقـای صمیم با 
رد ایـن ادعـا گفت کـه حکومـت در صددِ دسـت یافتن به 
یـک راه معقـول بـرای رونـد گفت وگو بـا طالبان اسـت و 
بـه هیـچ عنـوان از ایـن جرگه بـه نفـع مبـارزات انتخاباتی 
اسـتفاده نخواهـد کـرد. معـاون سـخن گوی محمداشـرف 
غنـی تأکیـد دارد کـه آقـای غنـی بـه هیـچ عنـوان نیـت 

سوءاسـتفاده نسـبت بـه جرگۀ مشـورتی صلح نـدارد.
در سـویی دیگـر، شـهال فریـد، عضو شـورای عالـی صلح 
بـه مانـدگار می گویـد کـه گفت وگوهای دوحه یـک مقدمه 
بـرای آغـاز مذاکـرات طالبـان بـا دولت افغانسـتان اسـت. 
بانـو فریـد بیـان مـی دارد: خلیـل زاده همـواره تأکید داشـته 
اسـت کـه یکـی از اهـداف امریـکا این اسـت تا طالبـان به 
صـورت مسـتقیم با دولت افغانسـتان وارد گفت وگو شـود.
ایـن عضـو شـورای عالـی صلـح بیـان مـی دارد کـه اگـر 
مذاکـرات امریـکا بـا طالبان منجـر به وارد شـدن حکومت 
افغانسـتان بـه ایـن گفت وگـو شـود، یـک گام موفـق برای 

امریـکا و بـه نفـع افغانسـتان خواهـد بود.
ایـن در حالـی اسـت کـه دو روز پیش یکی از سـخنگویان 
شـورای عالـی صلـح از احتمـال تأخیـر در برگـزاری لویه 
جرگـۀ مشـورتی صلـح کـه قـرار بـود در آخـر همیـن ماه 
برگـزار شـود، خبـر داد. شـورای عالـی صلـح دلیـل تأخیر 
این نشسـت را »مناسـب نبـودن وضعیت هـوا« عنوان کرده 
اسـت. منابـع نیـز بـه رسـانه ها گفتـه انـد کـه لویـه جرگۀ 
مشـورتی صلـح در تاریخ تعین شـده برگزار نخواهد شـد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه پنجمیـن دور 
گفت وگـوی طالبـان و نماینـده گان امریـکا در شـهر دوحۀ 
قطـر جریـان دارد. طالبان گفتـه اند که روند ایـن مذاکرات 
بـا تدریج، امـا محتاطانه پیش می رود. شـماری از رسـانه ها 
بـه نقـل از منابـع طالبان گـزارش داده انـد کـه نماینده گان 
طالبـان بـا امریـکا در این مذاکـرات صلح در مـورد خروج 
هیـچ  نشـدن  تهدیـد  و  افغانسـتان  از  نیروهـای خارجـی 
کشـوری از جانـب کابـل بـه توافق هـای دسـت یافتـه اند. 
دور پنجـم مذاکـرات صلـح طالبان بـا امریکا بـه تاریخ ۲5 

فبـروری برگـزار شـد و تـا کنون ادامـه دارد.
از سـویی هـم، در اوج گفت وگوهـای گـرم نماینـده گان 
امریـکا و طالبـان در قطـر، روز دوشـنبه، ۱۳ حوت سـرگی 
الوروف وزیـر خارجـۀ روسـیه، عبدالعزیـز کاملـوف وزیر 
خارجـۀ ازبکسـتان و شـمار دیگری از مسـووالن سـازمان 
ملـل و سـازمان های منطقه یـی وارد دوحه شـدند. همچنان 
بـا  دیـدار  بـرای  ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب،  حمـداهلل 
مقام هـای ازبکسـتانی به تاشـکند رفته اسـت. گزارش هایی 
وجـود دارد کـه قـرار اسـت، تاشـکند در آینـدۀ نزدیـک 

میزبـان گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان باشـد.

    نویسنده: دیوید سیدنی-دیلی بیست
    برگردان: ابوبکر صدیق 

وضعیـت  بررسـی  اتـاق  در  مـن   ۱۹۸۹ فبـروری   ۱5 در 
پُـل  از  بـودم، زمانـی کـه جنـراالن شـوروی  کاخ سـفید 
شـوری  جماهیـر  اتحـاد  کشـورهای  و  افغانسـتان  میـان 
عقب نشـنینی کردنـد تـا بـه اشـغال افغانسـتان پایـان دهند. 
زمانـی کـه مشـاوران و مقامـات ۳۰ سـال پیـش در اتـاق 
بررسـی وضعیـت، به تماشـای یک دهـه کمپایـن  و معامله 
صلـح  یـک  بـرای  سـرنخی  هیـچ  آنـان  بودنـد،  نشسـته 
میان تهـی نداشـتند. یـک توافـق چندجانبـه بـه پایـان یـک 
جنـگ در افغانسـتان منتهـی شـد و به جـای آن، یک گروه 
نا منظـم و تراژیـدی ظهور کـرد و در ادامه منجـر به چالش 

شـد. امروزی 
گفت وگوهـای  گزینـۀ  آخریـن  نظامیـان،  شـدن  بیـرون 
صلـح میـان اتحـاد جماهیر شـوروی، مجاهدان افغانسـتان، 
پاکسـتان و طرف هـای دخیـل در سـال ۱۹۸۰ بـود. هیـچ 
نبـود  مذاکـرات  ایـن  شـامل  افغانسـتان  دولـت  نماینـدۀ 
و موضوعـات کلیـدی کـه منجـر بـه صلـح و یـک نظـام 
سیاسـی با ثبات شـود و توسـعۀ اقتصادی و اشـتغال زایی و 
همچنـان تضمیـن بـرای عدالت اجتماعی را داشـته باشـد، 

شـامل آن نبـود.
مذاکـرات شـکنندۀ صلـح کـه امـروز همچنـان ادامـه دارد، 
سـبب پایـان خشـونت در افغانسـتان نشـد. افـزون بـر آن، 
سـبب ایجـاد یـک جنـگ داخلـی و ظهـور رژیـم طالبـان، 
مهاجـرت  و  تـن  هزارهـا  تلفـات  زنـان،  بـاالی  تجـاوز 
خشـونت ها  در  هنـوز  افغانسـتان  و  شـد  تـن  میلیون هـا 

می سـوزد.
در پایـان، صلـِح میان تهـی سـبب ایجـاد گـروه خطرناکـی 
و  داعـش  القاعـده،  بـا  خاموشـانه  همـکاری  کـه  شـد 
بوکوحـرام داشـت کـه حمـالت تروریسـتی را از نیویارک 

تـا اندونزیـا راه انـدازی می کننـد. در ۲5 فبـروری، تیمـی 
بـه رهبـری زلمـی خلیـل زاد،  امریـکا  ایـاالت متحـدۀ  از 
بـه  گرفـت،  سـر  از  دوحـه  در  را  طالبـان  بـا  گفت وگـو 
نیـت این کـه بـه جنـگ افغانسـتان پایـان دهـد و یـا نقـش 
مسـتقیم امریکا را در بحران داشـته باشـد. در این نشسـت 
براسـاس اسـرار طالبـان، نماینده یـی از دولت افغانسـتان و 
۹۰ درصـد مـردم افغانسـتان کـه با طالبـان مخالفـت دارند 
و یـا می هراسـند، حضـور نـدارد. چیزی عجیـب و غریب 

ماننـد گفت وگوهـای کـه ۳۰ سـال پیـش نـاکام شـد.
]میـالدی[  نـو  سـال  از  پیـش  مذاکـرات،  آغـاز  از  پـس 
زلمـی خلیـل زاد، نماینـدۀ ایـاالت متحـدۀ امریـکا کـه در 
سـال ۱۹۸۰ نیـز یکـی از مذاکـره کننـده گان کلیـدی بـود، 
اعـالم کـرد کـه امریکا و طالبـان روی یـک چارچوب کلی 
صلـح دسـت یافته انـد کـه گفت گوهـای »بین االفغانـی« و 
آتش بـس ممکـن بخشـی از آن باشـد. گفتـه می شـود در 
ایـن گفت وگوهـا تـا زمانی کـه روی تمـام گزینه  هـا توافق 
صـورت نگیـرد، روی هیـچ چیـزی توافـق نخواهـد شـد؛ 
امـا ایـن تعهـدات بایـد با مردم افغانسـتان شـریک سـاخته 
شـود، بـه ویژه با کسـانی کـه فراموشـی افغانسـتان پس از 
سـقوط شـوروی را بـه یـاد دارنـد. چـرا امریـکا در سـال 
۲۰۰۱ برگشـت و قوت هـای خود را در افغانسـتان پیش از 

قضیـه عـراق مسـتقر کرد؟
خروج نظامیان شـوروی در سـال ۱۹۸۹ سـبب ایجاد صلح 
در افغانسـتان نشـد و فراموشـی افغانسـتان در سـال ۱۹۹۰ 
توسـط امریـکا، سـبب تأمیـن امنیـت امریـکا نگردیـد. بـه 
همیـن ترتیـب یـک صلـح بـد می تواند سـبب یـک فاجعه 
بـزرگ گـردد. ممکـن پـس از برگشـت طالبـان، گروه های 
مختلـف در ایـن کشـور بـرای دفاع از خود مسـلح شـوند. 
برگـزاری مذاکـرات صلح بـدون حضور دولت افغانسـتان، 
بـدون صـدای شـهروندان افغانسـتان، یـک صلـِح بـدون 

شـاید  »صلـح«  توافـق  ایـن  اسـت.  نامتـوازن  و  اعتمـاد 
سـریع، اما بی ثبات باشـد و افغانسـتان سـاحۀ تسـلیم شـدۀ 
خطرنـاک بـه طالبـان قـرار گیـرد. اگـر القاعـده و داعـش 
نیسـت، امـا گروه هـای تـازه ایجـاد شـده کـه توان منـدی 

بیشـتر بـرای تهدیـد امریـکا دارنـد.
ایـن بهتر اسـت تا امریـکا گفت وگوهـا را با طالبـان توقف 
دهـد. دولـت افغانسـتان بایـد در مذاکـرات حضور داشـته 
باشـد. بایـد حضـور افغانسـتان بـا بـا نماینده گـی قدرتمند 
زنـان، جوانـان و دانشـمندان باشـد، اما امریکا با افغانسـتان 
مشـروعی  حکومـت  می خواهـد  و  دارد  فاصلـه  خیلـی 
توسـط  کـه  نـه حکومتـی  بیایـد  کار  افغانسـتان روی  در 
اداره شـود، چیـزی کـه بیشـتر  قاچاق بـران مـواد مخـدر 

افغانسـتانی ها نگرانـش انـد. 
براسـاس پژوهِش بنیاد آسـیا، ۸۲ درصد از مردم افغانسـتان 

بـا طالبـان همسـویی ندارنـد و ۹۰ درصـد دیگـر گفتـه اند 
کـه از طالبـان می هراسـند. نگـرش ارتجاعـی طالبـان پیش 
از ۲۰۰۱ کـه هنـوز در سـاحات زیـر کنتـرل ایـن گـروه 
حاکمیـت دارد، به ذهن شـهروندان افغانسـتان باقی اسـت. 
بیشـتر کسـانی کـه طالبـان را حمایـت می کردنـد، پـس از 
آنکـه طالبـان سـه سـال مـرگ رهبرشـان را پنهـان کردنـد، 

بـاور خـود را نسـبت بـه طالبـان از دسـت دادند.
اگـر گفت وگـوی امریـکا بـا طالبـان به همیـن منـوال ادامه 
داشـته باشـد، خطرنـاک معلـوم می شـود و مـا دسـت خود 
را از افغانسـتان بایـد بشـوییم و ممکـن ماه هـا و سـال ها 
طـول بکشـد، امـا جدیـت بـرای خـروج سـربازان در قدم 
نخسـت خـون شـهروندان افغانسـتان تلـف می شـود، امـا 
در آینـده شـمار زیـاد از آن غـم خواهنـد دید و افغانسـتان 
تمـام دسـت آوردهای اجتماعـی، اقتصـادی و دموکراتیـک 

۱7 سـال پیـش خـود را از دسـت خواهـد داد.
مسـیر ایـاالت متحدۀ امریکا مانند خروج دروغین شـوروی 
اسـت کـه می گفت، آیندۀ افغانسـتان بـدون مداخلۀ دیگران 
به دسـت خود شـهروندان این کشـور سـاخته می شـود. ما 
بـه خاطـر داریـم کـه ایـن امریکا بـود کـه در سـال ۲۰۰۱ 
یـک نظـام فاسـد را ایجاد کـرد، گروه هایی که سـبب ظهور 

طالبان شـده بودند.
ایـن گروه هـا چنـد هفتـه پیـش بـا حامـد کـرزی بـدون 
نماینده هایـی از دولـت افغانسـتان و جوانـان در نشسـت 
مسـکو با طالبان اشـتراک کردند که ُهشـداری بـرای امریکا 
بـود، اگر این چیزی سـت کـه نماینده های افغانسـتان آن را 
دارنـد، ما یـک آیندۀ خطرنـاک را انتخاب کرده ایم. قسـمی 
کـه امریـکا از اشـتباه خـود در عراق آموخت؛ سـبب ظهور 
داعـش شـد، اعمال یـک چشـم انداز کوتاه می تواند سـبب 

ترمیم اشـتباه گذشـته گردد. 
خطـِر  طالبـان  بـا  دوحـه  اخیـر  گفت وگوهـای  مسـیر 
افزایـش تهدیـد امنیتـی امریـکا در زمان طوالنـی را تقویت 
گذشـته،  سـاِل   ۱7 در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  می کنـد. 
بـرای توانمندسـازی زنـان، تمثیـل دموکراسـی، حمایت از 
رسـانه ها آزاد و فرصت هـای اقتصـادی کار کـرده اسـت. 
ایـن ممکـن یـک حماسـۀ دروغیـن برای تـرک افغانسـتان 
باشـد. به ویـژه زمانی که آنان[افغانسـتان] نیـاز به همکاری 
امنیتـی و ثبـات، پـس از خـروج مـا و بازگشـت طالبـان 

باشند. داشـته 
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عمر داوودزی:

از جـزییات گفت وگـوهای دوحـه خبـر نیستیـم
ارگ:

گفت وگـوهای دوحـه مطابـق نقشۀ مـا پیش مـی رود!

بـوش با بـی توجهـی وارد افغـانستان شد؛
تـرامپ با بی میلـی بیـرون مـی شـود

روح اهلل بهزاد و ناجیه نوری

ACKU
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سید لطیف سجادی
دارای  و  ویــژه  مباحــِث  از  امنیتــی  مطالعــات 
ــم  ــت. نظ ــی اس ــای کنون ــک در دنی ــِت تیوری اهمی
جهانــی و اســتقرار دنیــای عــاری از خشــونت 
مطالعــات  عمــدۀ  مباحــث  از  افراط گرایــی،  و 
اتاق هــای  و  تیوری پــردازان  کــه  امنیتی ســت 
فکــِر نخبــه گاِن نظامــی را بــه خــود معطــوف 
ــاِت آن  ــی و ثب ــم جهان ــتقرار نظ ــت. اس ــته اس داش
در چارچــوب قوانیــن و معاهــدات بین المللــی 
برعــالوۀ ســایر ابعــاد، بخــش عمــده و بااهمیتــش 
کــه ثقــل توجــه عمــوم را بــه خــود جلــب کــرده، 
در بــازواِن توانمنــِد نیروهــای نظامــی گــره خــورده 
ــان  ــه می ــام« ب ــرف از »نظ ــه ح ــی ک ــت. وقت اس
ــا تمــام ســاز و بــرگ و ســاختار  می آیــد، کشــور ب
ــی  ــادرِ ذهن ــن تب ــدد. چنی ــش می بن ــن نق آن در ذه
ــی  ــام یعن ــت؛ نظ ــت نیس ــه دور از واقعی ــلمًا ب مس
ســاختار سیاســِی حاکــم در کشــور و »نظامــی« 
ــاختار.  ــن س ــِد ای ــِظ توانمن ــی و محاف ــی حام یعن
ــی  ــت اجرای ــوان ضمان ــه عن ــی ب ــای نظام نیروه
و  ارضــی، وجهــه  تمامیــت  حافــظ  و  قوانیــن 
بــا کل ســاختار و موجودیــِت  وزنه یــی برابــر 
ــوری  ــت؛ ط ــا داده اس ــود ج ــام را در خ ــک نظ ی
ــه  ــی ب ــروی نظام ــود نی ــت در نب ــکیل دول ــه تش ک
ــن  ــد. بنابرای ــت وپا می مان ــدون دس ــدِن ب ــۀ ب مثاب
ــن اهمیــت و  ــی، دارای ای نیروهــای دفاعــی و امنیت
ــت  ــاختار اهمی ــام و س ــه اصــِل نظ ارزش اســت ک
ــن  ــا درک ای ــا وابســته اســت. ب ــه آن ه ــش ب و بقای
مهــم، افغانســتان یکــی از کشورهایی ســت کــه 
ناحیــۀ  از  آســیب پذیری  بیشــترین  معــرِض  در 
بنــا  دارد.  قــرار  افراط گرایــان  و  تروریســتان 
ــر  ــغ ب ــر بال ــال حاض ــا، در ح ــی آماره ــر بعض ب
ــه  ــور ب ــتی در کش ــدرِو تروریس ــروه تن ــازده گ ی
ــه  ــی ب ــد. یعن ــروف ان ــی مص ــای تخریب فعالیت ه
ــدرِ  ــتان در ص ــه افغانس ــت ک ــوان گف ــرأت می ت ج
کشــورهای درگیــر بــا تروریســم قــرار دارد و هیــچ 
ــداِت  ــر تهدی ــرز در براب ــن حدوم ــا ای ــوری ت کش

تروریســتی ایســتاده گی نکــرده اســت.
ــح و  ــی واض ــۀ جهان ــتان و جامع ــردم افغانس ــه م ب
آشــکار اســت کــه نیروهــای دفاعــی و امنیتــی مــا، 
در  بی بدیل شــان  جان نثاری هــای  بــا  صادقانــه 
برابــر تروریســم بین المللــی ســینه ســپر کــرده و بــا 
شــهامت و رشــادت، منطقــه و جهــان را از شــِر ایــن 
ــت.  ــته اس ــه داش ــان نگ ــام در ام ــوالی خون آش هی
همــه می دانیــم کــه تروریســم و افراط گرایــی، 
ــه  ــر ب ــه منحص ــت ک ــی اس ــدۀ بین الملل ــک پدی ی
ــا یــک هــدف و  کشــور خاصــی نمی شــود. آنــان ب
ایدیولوژی مشــترک از کشــورهای مختلــف در برابر 
ــتند  ــاِن آن هس ــد و خواه ــی می جنگن ــم جهان نظ
کــه ایدیولــوژی خــود را در جهــان حاکــم بســازند. 
افغانســتان بــه عنــوان کشــوری دارای اهمیــِت 
سوق الجیشــی، بــرای فعالیــِت ایــن گروه هــا در 
ــی  ــای دفاع ــن رو نیروه ــرار دارد؛ از ای ــت ق اولوی

و امنیتــی افغانســتان، نــه تنهــا جهــت محافظــت از 
ــد، بلکــه در  ــا می رزمن ــن گروه ه ــر ای نظــام در براب

ــان اســتند.  ــه و جه ــت منطق ــن امنی حــاِل تأمی
ــاد  ــوارد ی ــه م ــت ک ــوان گف ــت می ت ــه صراح ب
شــده، فرضیــه نــه، بلکــه نتیجــه اســت. تحقیقــاِت 
ــی و اســتقرار  ــداوم نظــم جهان مختلــف پیرامــون ت
قواعــد حقــوق بین الملــل ثابــت ســاخته اســت کــه 
ــوق  ــت حق ــی و حاکمی ــای بین الملل ــع بحران ه رف
بشــر در سراســر جهــان، نیازمنــد کشــورهای مقتــدر 
ــه  ــه ب ــرراِت جهان شــمول اســت ک ــه مق ــد ب و پابن
و  پیوســته  بین المللــی  میثاق هــای  و  معاهــدات 
ــد.  ــت کنن ــا را رعای ــرام گذاشــته و آن ه ــه آن احت ب
ــدۀ  ــم تعریف ش ــان، نظ ــدروان و افراط گرای ــا تن ام
ــه  ــد کــه در صــورت دســت یافتــن ب خــود را دارن
جغرافیــای مســتقل، بــا خیــال آســوده فعالیت هــای 
ــش  ــی را افزای ــان کنون ــر جه ــان در براب تخریبی ش
خواهنــد داد. لــذا بســیاری از کشــورهای منطقــه و 
ــن  ــر ای ــه اگ ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب جه
افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای  توســط  گروه هــا 
ســرکوب نگردنــد، ایــن احتمــال بــه یقیــن خواهــد 
رســید کــه ثبــات و امنیــِت منطقــه  و جهان بــه خطر 
می افتــد. دســت کم اگــر گروه هــای تروریســتی 
در کوتاه مــدت نتواننــد عامــل بی ثباتــی گردنــد، در 
ــی از  ــر بخش های ــد ب ــًا می توانن ــدت قطع طوالنی م
منطقــه و جهــان تســلط یابنــد و باعــث هرج ومــرج 
و ناامنــی گردنــد. از آن جایــی کــه منافــع کشــورهای 
جهــان در ســطح عمــوم بــه لحــاظ توســعه و رشــد 
ــط اســت،  ــه هــم گــره خــورده و مرتب اقتصــادی ب
ــر  ــال حاض ــا در ح ــن گروه ه ــدِن ای ــرکوب نش س
ــورها  ــع کش ــر مناف ــده ب ــِد عم ــع و تهدی ــز مان نی
محســوب می گــردد؛ زیــرا همــه می داننــد کــه 
برنامه هــای افراطــی تنــدروان و افراطیــون، رســیدن 
و تســلط بــر خاورمیانــه و آب هــای گــرم اســت کــه 
از ایــن طریــق بــه اعمــال تخریبــی خــود بــر نقــاط 
مهــِم دنیــا ادامــه خواهنــد داد. همســایه گانِ  شــرقی 
ــورها در  ــایر کش ــش از س ــتان بی ــمالی افغانس و ش

معــرض چنیــن خطراتــی قــرار دارنــد.  
ــوان  ــه عن ــتان ب ــی افغانس ــی و امنیت ــای دفاع نیروه
ثقــِل مقاومــت و یکــی از نیروهــای بازدارنــدۀ 
مهــم در برابــر تروریســتان بین المللــی، نه تنهــا 
کــه از خــاک افغانســتان و شــهروندان ایــن کشــور 
بلکــه  تنــدروان محافظــت می کننــد؛  برابــر  در 
بــه عنــوان بــازوان توان منــِد تأمیــن امنیــت و 
ــوند.  ــداد می ش ــز قلم ــان نی ــه و جه ــات منطق ثب
ــوان » روز  نام گــذاری یــک روز در ســال تحــت عن
ســرباز« هرچنــد نیــک و پســندیده اســت؛ امــا برای 
قدردانــی از فعالیت هــای مؤثــِر ایــن نیروهــا کافــی 
نیســت. بنابرایــن، برعــالوۀ این کــه در ایــن روز کــه 
بــه نــام روز ســرباز نام گــذاری شــده، بــه دلجویــِی 
ضروری ســت  و  الزم  می رویــم؛  عزیــزان  ایــن 
ــان،  ــوص فرهنگی ــهروندان و به خص ــوم ش ــه عم ک

ــت هایی  ــی و بزرگداش ــی تحقیق ــیمینارهای علم س
ــای  ــتاوردهای نیروه ــی دس ــبت بررس ــه مناس را ب
ایــن  در  و  دهنــد  شــکل  امنیتــی  و  دفاعــی 
همایش هــا بــا حضــور و حمایــت رســانه های 
ــت  ــل و بزرگداش ــان تجلی ــن قهرمان ــور، از ای کش
ــت  ــی اس ــه گزینه ی ــرباز« یگان ــد. »س ــل آی ــه عم ب
ــه او  ــی ب ــرایط امنیت ــن ش ــردم در ناگوارتری ــه م ک
ــد. میلــۀ تفنــِگ ســرباز رمــز بقــای  چشــم می دوزن
ــای  ــر گروه ه ــهروندان در براب ــایش ش ــام و آس نظ
ــه در  ــور ک ــای کش ــر ج ــت و ه ــت افگن اس دهش
ــردم و  ــرد، م ــرار بگی ــی ق ــد و ناامن ــرض تهدی مع
مقامــات حکومــت فقــط از ســربازان و قــوای 
و  امنیــت  بازگشــت  انتظــار  امنیتــی  و  دفاعــی 

ــد. ــهروندان را دارن ــر ش ــایش خاط آس
هــر ســربازی کــه مشــغول خدمت گــزاری در 
ــه  ــق ب ــت، متعل ــی اس ــای امنیت ــوب نهاده چارچ
ــد.  ــن می باش ــامِ میه ــد م ــتان و فرزن ــور افغانس کش
ــظ  ــال حف ــا احســاِس مســوولیت در قب ســربازان ب
ــه  ــش را ب ــانۀ خوی ــه و کاش ــی، خان ــت ارض تمامی
ــای  ــا و بیابان ه ــاع در کوه ه ــنگرهای دف ــد س قص
دشــوارِ جنگ خیــز تــرک می نماینــد تــا خــاک 
مقــدس را از چنــگال منحــوس دهشــت افگنان 
فاقــد  و  دشــوار  ســنگرهای  بخشــند.  نجــات 
خانه هــای  زنده گــی،  امکانــات  کمتریــن 
ــق و  ــا عش ــه ب ــت ک ــربازان اس ــن س ــِی ای ترجیح
ــد.  ــکن گزیده ان ــا مس ــتی در آن  ه ــۀ وطن دوس عالق
ــت و  ــم حمای ــور دای ــتان به ط ــهروندان افغانس ش
ــاِت دســت  ــل امکان ــا حداق پشــتیبانی خویــش را ب
ــا ذکــر  ــن نیروهــا اعــالم داشــته اند؛ ام داشــته از ای
ایــن نکتــه الزمی ســت کــه نهادهــای امنیتــی 
ــری  ــت و رهب ــه زعام ــل آن، ک ــات ذی دخ و مقام
ــاِص  ــه خ ــد، توج ــده دارن ــه عه ــا را ب ــن نیروه ای
خویــش را بــه ســنگرها و امکانــات تغذیه یــی 
مــردم  نداشــته اند.  مبــذول  آنــان  تســلیحاتی  و 
افغانســتان از رهبــری نهادهــای امنیتــی ایــن انتظــار 
ــنگر  ــربازی در س ــچ س ــد هی ــا مِن بع ــد ت را دارن
بــدون آب و غــذا و اســلحه ســپری نکنــد. رهبــری 
نهادهــای امنیتــی بــا نظــارِت سلســله مراتبی و 
از تمــام ســنگرهای ســربازان  بایــد  دلســوزانه 
ــا  ــته باشــند؛ ب ــی داش ــاط کشــور آگاه ــام نق در تم
تشــویق و روحیه بخشــی بــه آن هــا، انگیــزۀ دفاعــی 
ــتاوردهای  ــازد؛ دس ــف س ــان را مضاع و مقاومتی ش
آنــان بایــد مکافــات گــردد و در قبــال خانواده هــای 
ــا  ــردد ت ــاذ گ ــدی اتخ ــه ج ــی، توج ــهدای امنیت ش
ــان در نظــر  ــرای آن ــون ب ــِق قان ــه مطاب ــی ک امتیازات
ــن  ــدون کوچک تری ــع و ب ــه موق ــده، ب ــه ش گرفت
ــود.  ــپرده ش ــان س ــه دست ش ــن ب ــر و توهی تحقی
ــزان  ــن عزی ــردد ای ــث می گ ــی باع ــن مکافات چنی
ــان  ــد و فعالیت های ش ــرار بگیرن ــی ق ــورد قدردان م

ــۀ ارزشــی پیــدا کنـــد.  جنب

نیـروهای امنیتی؛
 شاهرگ ثبات و قوام در افغانستان و منطقه

1-  دسـتۀ سـوم: افراد متلک گو و مسـخره هسـتند که فکر می کننـد هرجایی 
وظیفـه دارنـد موجـب شـادی جمع شـوند و آن هـا را بخندانند. این دسـته نیز 
دنبـال فرصـت می گردنـد تا از صحبت های شـما نکته یـی را پیدا کننـد و آن را 
بـه چیـزی خنـده دار ربـط دهنـد. در مقابِل این دسـته نیـز صبور و خون سـرد 
باشـید. سـعی کنیـد فرصـت صحبـت را از آن هـا بگیریـد و اگـر دیدیـد کـه 
بـدون هیـچ مقدمه یی خود را وسـط صحبت شـما می اندازنـد و اختالل ایجاد 

می کننـد، بـه آن هـا تذکر جـدی دهید.
2-  دسـتۀ چهـارم: بی ادب هـا هسـتند کـه البتـه تعدادشـان خیلـی کم اسـت 
و بایـد از چنیـن موضوعـی خیلـی خوشـحال بـود چـون کـه آن هـا به شـدت 
شـما را عصبانـی می کننـد و به راحتـی جمـع را بـه هـم می ریزنـد. امـا در 
مقابـل آن هـا چـه بایـد کـرد؟... بازهـم خون سـرد باشـید و سـعی کنیـد کـه 
صحبت هـای چنیـن فـردی شـما را عصبانـی نکند. زیـرا این کار فکر شـما را 
بـاز نگـه مـی دارد و شـما بهتریـن تصمیـِم ممکـن را می گیریـد. با خـود مدام 
فکـر نکنیـد کـه مـن دفعۀ اولم اسـت و ممکن اسـت اتفاقی رخ دهـد. مطمین 
باشـید هیـچ چیـز خاصی پیـش نمی آیـد. شـما می توانیـد بهتریـن وضعیت و 
بهترین سـخنرانی خود را داشـته باشـید، اگرآماده باشـید و بـه این موضوعات 
فکـر نکنیـد. موضـوع دیگـر ایـن اسـت کـه بعضـی فکـر می کننـد کـه اگـر 
در سـخنرانی اول شـان ندرخشـند چـه می شـود؛ آیـا ممکـن اسـت موقعیـِت 
فعلی شـان بـه خطـر بیفتـد و اتفاقـاِت ناگـوار دیگـری برای شـان ُرخ دهـد؟ 

واقعیـت ایـن اسـت کـه اگـر شـما آماده گـی الزم خـود را تأمیـن کنیـد، هیچ 
اتفـاق ناگـواری نمی افتـد و اتفاقـًا خیلـی بهتـر از چیـزی می شـود کـه شـما 
انتظـار آن  را داشـتید. پـس خـود را بـرای یـک حضـور پُرانـرژی آمـاده کنید. 
مانعـی بـرای شـما وجـود نـدارد و در بدتریـن شـرایط )اگـر همـه چیـز بـه 
ضـرر شـما باشـد کـه اصـاًل این طـور نیسـت( نیـز مخاطبان تـان می گویند که 

نداشـته اید. را  الزم  آماده گـی 
بگذاریـد بـا چنـد مثـال از موقعیت هـای مختلـف پیـش برویـم. فـرض کنیـد 
شـما یـک دانشـجو هسـتید کـه قـرار اسـت فـردا یـک کنفرانـس یـا جلسـۀ 
دفـاع از پایان نامـه داشـته باشـید. بـا وجود این کـه اصـاًل تجربه یی ایـن ُمدلی 
نداشـته اید، سـخت می ترسـید که نکند سـؤالی از شـما شـود که پاسـخش را 
ندانیـد و ضایـع شـوید و یـا داوران نمـرۀ الزم را بـه شـما ندهند. ایـن تصویر 
ذهنـی را اگـر  بـاور کنیـد، حتمـًا اتفـاق می افتـد؛ پـس در درجـۀ اول باورتان 
نسـبت بـه خـود را تقویـت کنیـد و بدانید که شـما چیـزی از بقیه کـم ندارید. 
بعـد از آن، آماده گـی الزمِ علمـی بـرای دفاع گرفتـه و کارهایـی را انجام دهید 
کـه فکـر می کنیـد بـه شـما آرامـش می دهنـد و فکر شـما را از تـرس منحرف 
می کننـد. بـاور کنیـد کـه همیـن راهکارِ سـاده شـما را بـه میزان قابـل توجهی 

از بقیـه متمایـز می کنند. 

آدم های بدسلوک یا بهانه گیر
منظـورم  داشـته اید.  برخـورد  بدمغـز  انسـان های  بـا  هـم  شـما  مطمینـًا 
آدم هایی سـت کـه خیلـی سـخت دلیـل منطقـِی آدم را قبـول می کننـد و کاًل 
خیلـی سـخت فکـر می کننـد. اگـر کارتـان به تأییـد آن ها گـره خورده اسـت، 
بایـد اوالً بـه شـما تسـلیت بگویـم و به عرض تـان برسـانم که ایـن آدم ها حتا 
می تواننـد همسـر، بـرادر یـا پـدر و مادر شـما باشـند کـه چاره یی جـز ارتباط 
بـا آن هـا نداریـد. کلید ارتبـاط با آن ها تعریف کـردن از آن هاسـت، تا حدی که 
فکـر نکننـد شـما چاپلوس هسـتید! البتـه همـه از تعریف خوش شـان می آیند؛ 
ولـی در مـورد انسـان های بدقِلِـق ایـن موضـوع کامـاًل به شـما کمـک می کند 

کـه تـا حد زیـادی نظـر آن هـا را جلـب کنید. 

رسول خان امین / بخش پنجاه ودوم 

ACKU



ــر  ــر، کمت ــن داســتان های فارســی چهــار دهــۀ اخی از بهتری
ــر و  ــات معاص ــان ادبی ــاط می ــده و ارتب ــاخته ش ــی س فیلم
ــرار دارد.   ــن ق ــطِح ممک ــن س ــران در پایین تری ــینمای ای س
ــوان  ــه  عن ــی ب ــار ادب ــینمایی از آث ــاس س ــدان اقتب در فق
ــوود وجــود  ــاز در هالی ــه از دیرب ــزی ک ــدار )چی ســنتی پای
داشــته(، داســتان ادبیــات معاصــر و ســینمای ایــران بیشــتر 
براســاس روابــط و عالیــق شــخصی شــکل گرفتــه و پیــش 
ــای 4۰  ــن فکران در دهه ه ــان روش ــد می ــه. از دل پیون رفت
ــاخص  ــاِن ش ــان داستان نویس ــت می ــه و رفاق و 5۰ و رابط
ــی  ــِم فارس ــتان مه ــد داس ــو، از چن ــوج ن ــازان م و فیلم س
ــان  ــا همچن ــدادی از آن ه ــه تع ــد ک ــاخته ش ــی س فیلم های

ــتند.  ــران هس ــینمای ای ــخ س ــای تاری ــزو بهترین ه ج
ــل  ــه دالی ــاز ب ــنده و فیلم س ــاط نویس ــد و ارتب ــن پیون ای
ــوع  ــد موض ــود می توان ــه آن خ ــن ب ــه پرداخت ــددی ک متع
ــس از انقــالب قطــع  ــی مســتقل و مفصــل باشــد، پ مقاله ی
شــد؛ نتیجــه این کــه از بهتریــن داســتان های فارســی 
ــاط  ــر فیلمــی ســاخته شــده و ارتب ــر، کمت چهــار دهــۀ اخی
ــن  ــران در پایین تری ــینمای ای ــر و س ــات معاص ــان ادبی می
ســطح ممکــن قــرار دارد. بــه  همیــن دلیــل در انتخاب هایــم 
از داســتان های مهــِم ایرانــی کــه بــه فیلــم برگردانــده 
انقــالب و فاصلــۀ ســال های  از  قبــل  شــده اند، دوران 
ــد. ــر دارن ــا ۱۳5۳ ســهم بیشــتری از 4۰ ســال اخی ۱۳4۸ ت
ــی(،  ــد افغان ــم« )علی محم ــوهر آهوخان ــی »ش ــای خال ج
»دایی جــان  ناپلیــون« )ایــرج پزشــکزاد(، »بــوف کــور« 
)صــادق هدایــت(، »تنگســیر« )صــادق چوبــک(، »معصــوم 
اول« )هوشــنگ گلشــیری(، »آرامــش در حضــور دیگــران« 
)غالم حســین  »آشــغالدونی«  ســاعدی(،  )غالم حســین 
ــی(  ــنگ مرادی کرمان ــد« )هوش ــای مجی ــاعدی(، »قصه ه س
ــود مشــکل همیشــه گی فضــا  ــه حســاب کمب ــم ب و... را ه

ــد. بگذاری

1. واهمه های بی نام ونشان
ــن  ــۀ 5۰ بهتری ــل ده ــا اوای ــۀ 4۰ ت ــل ده ــاعدی از اوای  س
به هم پیوســتۀ  مجموعــۀ  و  بــود  ایــران  داســتان نویِس 

ــت. ــن دوران اس ــول ای ــم محص ــل ه ــزاداران بَیَ ع
روســتای بَیَــل هــم مشــخصه های روســتایی ایرانــی را دارد 
و بــا فضاســازی چیره دســتانۀ ســاعدی ملمــوس اســت و در 
عیــن حــال روستایی ســت مخلــوق نویســنده کــه از جــزء 
تــا کلــش بــا تخیــل نیرومنــد ســاعدی شــکل گرفتــه اســت.
ــاکناِن  ــل و س ــا بی ــا ب ــته، م ــتاِن به هم پیوس ــت داس در هش
ــل  ــه مث ــا شــخصیت هایی ک مفلوکــش همــراه می شــویم؛ ب
اغلــب کاراکترهــای ســاعدی دچــار اضطــراب و هراس انــد 
ــه  ــا این ک ــند. ب ــوم می ترس ــزی موه ــم از چی ــب ه و اغل
ــت،  ــع ثاب ــکان رخ دادن وقای ــترک اند و م ــخصیت ها مش ش
ــت دارد؛  ــت و فردی ــتقل هوی ــورت مس ــتان به ص ــر داس ه
ــد و در  ــم خوان ــدا از ه ــتان ها را ج ــود داس ــی می ش یعن
ــهود  ــه مش ــی در ُکل مجموع ــدی معنای ــال پیون ــن ح عی
اســت. مثــاًل اســالم بــه  عنــوان مغــز متفکــر روســتا، 
مهم تریــن کاراکتــر مجموعــۀ عــزاداران بیــل اســت و 
ــزد و  ــل می گری ــم از بی ــتم او ه ــتاِن هش ــای داس در انته

روســتای نفرین شــده را تــرک می کنــد. 
فیلمــی کــه بــر اساســش ســاخته شــد: فیلــم گاو )داریــوش 
مهرجویــی ۱۳4۸( بــر اســاس قصــۀ چهــارم عــزاداران بیــل 

ســاخته شــده.
 ســاعدی و مهرجویــی تنــۀ اصلــی فیلــم را از ایــن داســتان 
ــی  ــخصیت ها و ُخرده روایت های ــی ش ــد ول ــاس کرده ان اقتب
ــه.  ــم راه یافت ــه فیل ــم ب ــه ه ــتان های مجموع ــر داس از دیگ
ــران از  ــینمای ای ــای س ــن اقتباس ه ــی از بهتری ــه، یک نتیج
ــم از کار  ــاز ه ــی تاریخ س ــه فیلم ــود ک ــر ب ــات معاص ادبی
ــنامه یی  ــم گاو، نمایش ــدن فیل ــاخته ش ــش از س ــد. پی درآم
ــی  ــر وال ــی جعف ــه کارگردان ــاعدی ب ــتان س ــاس داس براس

اجــرا شــد.

2. داش آکل
»داش آکل«  هدایــت،  کوتــاه  داســتان های  میــان 
ــن یکــی از  ــه لحــاظ تکنیکــی، ای ــژه دارد. ب ــی وی جایگاه
ــن  ــت و لح ــت اس ــتان های هدای ــاخت ترین داس خوش س
ــیار  ــی بس ــگ ایران ــه فرهن ــش ب ــال و هوای ــان و ح و زب

ــت. ــک اس نزدی
ــت  ــادق هدای ــاب »ص ــان در کت ــول کاتوزی ــه ق داش آکل ب
ــل لوطــی )داش آکل(  ــا واقعیــت«، داســتان تقاب از افســانه ت
ــۀ ایــن تقابــل، عشــقی  و الت )کاکا رســتم( اســت. در میان
نیرومنــد هــم از راه می رســد و داش  آکل را ویــران می کنــد. 

ــد. ــر حاجی صم ــه مرجــان دخت عشــق ب
ــواده اش  ــی خان ــش، داش آکل را وص ــگام مرگ ــی هن حاج
ــی  ــی فرم ــری از پیچیده گ ــت. در داش آکل خب ــرده اس ک
را  داســتانش  هدایــت  صــادق  و  نیســت  بوف کــور 
ــه راه  ــر و شــر ب ــان خی ــل می ــد. تقاب ــان می کن سرراســت بی
ــاده گی  ــاز و س ــا ایج ــطر اول ب ــان س ــدازد و از هم می ان
اســتادانه یی خواننــده را بــه بهتریــن شــکل وارد جهــان اثــر 
ــتند داش آکل و کاکا  ــیراز می دانس ــل ش ــه اه ــد؛ »هم می کن

ــد.« ــر می زنن ــا تی ــر را ب ــایۀ همدیگ ــتم س رس
بعــد از ایــن شــروع درخشــان، هدایــت داســتانش را بــدون 
حاشــیه روی و حشــو و زوایــد و بــا فصاحــت تمــام روایت 
ــه  ــد ک ــردی می گوی ــی جوان م ــب لوط ــد و از مصای می کن
ــنت  ــق س ــت و طب ــده اس ــار آم ــراد گرفت در روزگاری نام
ــنایی  ــه روش ــه ب ــن تیر ه گی ســت ک ــت ای ــت، در نهای هدای

ــد. ــق می آی فای
فیلمــی کــه بــر اساســش ســاخته شــد: کیمیایــی جــوان در 
ــادق  ــتانی از ص ــراغ داس ــرد و س ــارت ک ــاله گی جس ۲۹س
هدایــت بــزرگ رفــت و آن را بــه ســیاق خــودش ســاخت. 
در مقایســه داســتان بــا فیلــم می تــوان گفــت بیشــتر 
ــرش  ــای اث ــه غن ــرده ب ــاد ک ــی ایج ــه کیمیای ــی ک تغییرات
انجامیــده؛ از عــوض کــردن محــل اولیــن مالقــات داش آکل 
و مرجــان گرفتــه کــه بــه یکــی از زیباتریــن ســکانس های 
ــه  ــا اضاف ــد ت ــر ش ــران منج ــینمای ای ــخ س ــقانۀ تاری عاش
کــردن شــخصیت اقــدس کــه بــه عنــوان کاراکتــری مکمــل 
ــتی  ــم به درس ــی دارد و ه ــخصیت پردازی خوب ــم ش ــه ه ک

ــد. ــا می افت ــم ج در فیل
مهم تریــن تغییــر کیمیایــی در داســتان، عــوض کــردن 
فرجــام ماجراســت. در داســتان هدایــت، داش آکل بــه 
ــرض  ــود را در مع ــه خ ــی رود و آگاهان ــرگ م ــتقبال م اس
قمــۀ کاکا رســتم قــرار می دهــد؛ رویکــردی کامــاًل همســو 
بــا جهــان هدایــت. امــا داش آکل کیمیایــی اهــل خودکشــی 
ــتم را  ــان کاکا رس ــدن، ج ــای درآم ــل از از پ ــت و قب نیس

ــن تفــاوت بینــش هدایــت داســتان نویس  ــرد. ای هــم می گی
فیلمی ســت  داش آکل  و  اســت  کارگــردان  کیمیایــی  و 
از داســتان معــروف  به شــدت کیمیایــی وار کــه در آن 

ــده. ــه ش ــره گرفت ــت به هدای

3. خشم و هیاهو
ــه اوجــی  هوشــنگ گلشــیری در اولیــن داســتاِن بلنــدش ب
دســت می یابــد کــه اگــر تنهــا همیــن رمــان را هــم نوشــته 
ــنده یی  ــوان نویس ــه  عن ــران ب ــات ای ــش در ادبی ــود، نام ب

ــد.  ــدگار می ش ــالق مان خ
ــیوۀ  ــه ش ــه ب ــاه ک ــت کوت ــی اس ــاب« رمان ــازده احتج »ش
جریــان ســیال ذهــن روایــت می شــود؛ ُفــرم روایــی 
مــورد عالقــۀ گلشــیری کــه آن را در آثــار بعــدی اش چــون 
»کریســتین و کیــد«، »بــرۀ گم شــدۀ راعــی«، »آینه هــای 
به نــدرت  ولــی  داد  ادامــه  هــم  »جن نامــه«  و  دردار« 
ــه  ــاب را در بقی ــازده احتج ــی ش ــجام روای ــت انس توانس

ــد. ــرار کن ــش تک کارهای
ــه  ــرافیتی رو ب ــرای اش ــش ماج ــن رمان ــیری در بهتری گلش
ــه  ــاب ک ــازده احتج ــرای ش ــد. ماج ــت می کن زوال را روای
آخریــن بازمانــده از خاندانــی اشــرافی اســت و در آخریــن 
ســاعات زنده گــی اش گذشــتۀ خــود و خاندانــش را مــرور 
ــی  ــه ول ــا رفت ــه از دنی ــد؛ از فخر النســاء همســرش ک می کن
ــه  ــر ذهــن شــازده دارد گرفت ــان حضــوری مســلط ب همچن
تــا کلفتــش فخــری، نوکــرش مــراد و اعضــای خانــواده اش 
کــه عمــری ظلــم کردنــد و قتــل کردنــد و خــون ریختنــد.
خواب هــای هولنــاک شــازده احتجــاب او را بــه داالن هــای 

هراســناِک گذشــتۀ ســیاه خاندانــش می بــرد. نثــر درخشــان 
و روایــت موجــز، شــازده احتجــاب را بــه داســتانی تبدیــل 
می کنــد کــه بــا وجــود روایــت غیرخطــی و رفــت و 
ــال،  ــه ح ــت ب ــته و بازگش ــه گذش ــداوم ب ــت های م برگش
ــار  ــی سرش ــد و لذت ــج نمی کن ــده اش را گی ــز خوانن هرگ

ــد. ــش می کن نصیب
ــان آرا  ــن فرم ــد: بهم ــاخته ش ــش س ــر اساس ــه ب ــی ک فیلم
فیلــم »شــازده احتجــاب« )۱۳5۲( را بــر اســاس فیلم نامه یــی 
کــه به صــورت مشــترک بــا هوشــنگ گلشــیری نوشــته بــود، 

کارگردانــی کــرد.
 همــکاری نویســنده در نــگارش فیلم نامــه، بــه اثــری 
انجامیــده کــه تــا حــد مقــدور و ممکــن بــه کتــاب 
ــرای ســینمایی تر  ــادار اســت و تغییــرات حاصلــه هــم ب وف
ــازی  ــازده احتجــاب فضاس ــوده اســت. ش ــرا ب ــردِن ماج ک
قدرتمنــد  حضــور  یــاری  بــه  و  دارد  فوق العاده یــی 
ــیاه   ــرداری س ــی و فیلم ب ــش اصل ــایخی در نق ــید مش جمش
و ســفید نعمــت حقیقــی بــه اقتباســی موفــق تبدیــل شــده 
اســت. موفقیــت فیلــم را می تــوان محصــول افــق مشــترک 
ــی  ــرم  روای ــز دانســت. ف نویســندۀ داســتان و کارگــردان نی
ــانه یی از  ــت و نش ــاده تر اس ــتان س ــه داس ــبت ب ــم نس فیل
درک فیلم ســاز از تفــاوت میــان مدیــوم ســینما بــا ادبیــات.

4. مرثیه های خاک
از  یکــی  در  روســتایی  ادبیــات  نویســندۀ  بهتریــن   

اول  دورۀ  بــه  مربــوط  کــه  آثــارش  کمال یافته تریــن 
فعالیتــش اســت، تابلویــی مانــدگار از رنــج و مصایــِب یــک 
خانــواده خلــق می کنــد؛ خانــوادۀ باباســبحان کــه به همــراه 
ــح و مســیب و عروســش شــوکت زنده گــی  پســرانش صال

می کنــد.
ــه  ــد ک ــی زراعــت می کنن ــر ســر زمین پســران باباســبحان ب
ــه  ــی ک ــه زمین ــت. عادل ــه اس ــام عادل ــه ن ــی ب ــش زن مالک
ــد  ــت کرده ان ــرانش در آن زراع ــبحان و پس ــال ها باباس س
ــد  ــاره می ده ــرور اج ــه و ش ــردی بی ریش ــالم، م ــه غ را ب
و درگیــری میــان غــالم و پســران باباســبحان فاجعــه 

می آفرینــد.
ــادی  ــم گیر دولت آب ــارت چش ــبحان« مه ــنه باباس در »آوس
را  مناســباتش  و  روســتا  کــه  داستان نویســی  به عنــوان 
می شناســد، بــه رمانــی پُرکشــش انجامیــده کــه در آن 
پــردازش کاراکترهــا  توصیــف در خدمــت روایــت و 
ــار اخیــر  قــرار دارد و در آن خبــری از اطنــاب و تصنــع آث

ــت. ــنده نیس نویس
ــعود  ــاک« )مس ــد: »خ ــاخته ش ــش س ــه براساس ــی ک فیلم
ــران از  ــینمای ای ــاس س ــن اقتب ــی۱۳5۲( جنجالی تری کیمیای

ــات معاصــر اســت. ادبی
 تغییراتــی کــه کیمیایــی در داســتان داد و مهم ترینــش 
جایگزیــن کــردن اربــاب خارجــی زن به جــای عادلــه 
اســت، اعتــراض دولت آبــادی را بــه دنبــال داشــت. کیمیایی 
جــای صالــح و مســیب را هــم در فیلمــش عــوض کــرد تــا 

ــرد. ــرار گی ــی ق ــش اصل ــه اش در نق ــورد عالق ــر م بازیگ
ــری  ــه ژاندارم ــودش را ب ــالم خ ــبحان، غ ــنه باباس در آوس

ــح  ــی ترجی ــم خــاک، کیمیای ــی در فیل ــل می دهــد ول تحوی
ــرد. ــرادر را بگی ــون ب ــام خ ــح انتق ــه صال ــد ک می ده

ــی  ــرای کیمیای ــبی ب ــکان مناس ــم، ام ــتایی فیل ــه روس زمین
ــترن(  ــه اش )وس ــورد عالق ــر م ــه ژان ــا ب ــرد ت ــم ک فراه
نزدیــک شــود و نتیجــه، یکــی از ســینمایی ترین آثــار 
ــن میزانســن ها و  دهــۀ 5۰ فیلم ســاز اســت و احتمــاالً همی
ــدان در  ــین منتق ــث تحس ــوردی باع ــای جان ف قاب بندی ه

ــم شــد. ــران فیل ــان اک زم

5. تغزل و خاطره
ــتان 7۳  ــار در زمس ــه اولین ب ــی« ک ــت گالب ــتان »درخ  داس
در مجلــۀ »کلــک« منتشــر شــد و بعــد بــه مجموعــۀ »جایــی 
ــل  ــداوم و تکام ــت در ت ــی اس ــت، تجربه  ی ــر« راه یاف دیگ

ــده. ــای پراکن خاطره ه
ــۀ مبــارزه سیاســی حاصلــی  نویســندۀ میان ســالی کــه تجرب
ــی  ــه باغ ــته ب ــراه نداش ــش به هم ــرخورده گی برای ــز س ج
ــنده در  ــد. نویس ــازه اش را بنویس ــاب ت ــا کت ــاه  آورده ت پن
ــرای  ــی ب ــد حرف ــر می رس ــت و به نظ ــاکام اس ــتن ن نوش
گفتــن نــدارد. درخــت گالبــی بــاغ دماونــد هــم بــه تعبیــر 
باغبــان قهــر کــرده و برخــالف ســال های پیــش بــار نــداده 
ــرای بازگشــت  ــود ب ــی می ش ــه دریچه ی ــی ک اســت؛ درخت
بــه گذشــته، بــه دوران خــوش کودکــی و جوانــه زدن عشــق 

بــه »میــم«؛ بــه تغــزل و خاطــره و عشــق و انــدوه.
فیلمــی کــه براساســش ســاخته شــد: فیلــم »درخــت 
گالبــی« )داریــوش مهرجویــی ۱۳7۶( اقتبــاس وفادارانه یــی 

ــت. ــی اس ــی ترق ــتان گل از داس
 برخــالف مســعود کیمیایــی کــه منبــع اقتبــاس را در خدمت 
تألیــف شــخصی قــرار می دهــد و مــِن فــردی اش همیشــه 
ــر از داســتانی اســت کــه از آن برداشــت  ــر و فرات نیرومندت
غنی کــردن  درخدمــت  اغلــب  مهرجویــی  می کنــد، 
مایه هــای داســتانی و جهــان نویســنده اســت.به  نظــر 
ــان  ــی در هم ــرای مهرجوی ــودن ب ــوم مولف ب ــد مفه می رس
ــاب  ــس از انتخ ــد. پ ــا می یاب ــع معن ــاب منب ــۀ انتخ مرحل
داســتان، مســالۀ مهرجویــی ایــن اســت کــه چگونــه 

ــرد. ــینمایی ک ــی را س ــری ادب ــود اث می ش
در درخــت گالبــی، مهرجویــی بــا هوشــیاری متوجــه 
ــر،  ــزان تغیی ــن می ــا کمتری ــتان ب ــن داس ــه ای ــود ک می ش
ــا  ــی را ب ــای ادب ــن غن ــدن دارد. بنابرای ــم ش ــت فیل قابلی
ــتان را  ــات داس ــازد و جزیی ــراه می س ــری هم ــی بص زیبای

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــینمایی ب ــاًل س ــکلی کام ــه ش ب

6. خواب در بیداری
 جعفــر مــدرس صادقــی در »گاوخونــی« بــا حرکــت 
ــال  ــته و ح ــان گذش ــداری، می ــواب و بی ــان خ ــداوم می م
ــل  ــه تخی ــکلی جالب توج ــد و به ش ــرار می کن ــد برق پیون
را بــا عالــم واقعیــت همســو و گذشــته را در حــال جــاری 

می کنــد.
ــی رود؛  ــی اش م ــه دوران کودک ــی ب ــدن خواب ــا دی راوی ب
بــه خاطره یــی از ســال های دور کــه همــراه پــدر بــه 
زاینــده رود رفتــه اســت. او کــه بــا دوســتانش در آپارتمانــی 
ــود را  ــواب خ ــار در خ ــد، هرب ــی می کن ــران زنده گ در ته
ــد و  ــده رود می بین ــی در زاین ــا قایقران ــی ی ــال آب تن در ح
ــرد. ــواب می پ ــدن از خ ــراس از غرق ش ــا ه ــم ب ــًا ه عموم
ــه  ــش ک ــدر خیاط ــا پ ــم و ب ــته می روی ــه گذش ــا راوی ب ب
ــت،  ــت اس ــب فردی ــوس و صاح ــده و ملم ــری زن کاراکت
ــر  ــر س ــته ب ــنگیِن گذش ــایۀ س ــه س ــویم. این ک ــنا می ش آش
ــی منســجم  ــا روایت ــی، ب ــاده در داســتان گاو خون حــال افت
و هدفمنــد متبلــور می شــود. در اواخــر داســتان راوی 
ــده رود در  ــه زاین ــم ب ــران قدی ــدرش از ته ــراه پ ــه هم ب
ــدر و  ــی پ ــی از دوران جوان ــد و خاطره ی ــان می رس اصفه
ــرت را در  ــی از حس ــتانی، حس ــی لهس ــا زن ــنایی اش ب آش

ــد. ــده می کن ــر آکن ــای اث فض
ــد و  ــف راه می ده ــیرهای مختل ــه تفس ــم ب ــی، ه گاوخون
ــتان  ــی داس ــه زیبای ــیری، ب ــل و تفس ــر تأوی ــم ورای ه ه
ــد.  ــر می کن ــان اث ــر جه ــده اش را درگی ــد و خوانن می گوی
ایــن شــاید بهتریــن داســتان نویســندۀ پــرکارش باشــد و از 

ــۀ ۶۰. ــران در ده ــتانی ای ــات داس ــار ادبی ــن آث بهتری
فیلمــی کــه بــر اساســش ســاخته شــد: فیلــم »گاو خونــی« 
ــرام  ــانۀ احت ــز نش ــش از هرچی ــی ۱۳۸۳( بی ــروز افخم )به
ــی  ــدرس صادق ــه داســتان م ــراوان کارگــردان ب ــۀ ف و عالق
اســت؛ عالقــۀ فراوانــی کــه باعــث شــده افخمــی داســتانی 
را کــه مناســب مدیــوم ســینما نیســت بــه فیلــم برگردانــد.
در بســیاری از فصــول فیلــم مــا فقــط صــدای راوی )بهــرام 
اغلــب زیبــا و خوش ترکیــب  نماهایــی  رادان( را روی 

می شــنویم.
ــی  ــزت اهلل انتظام ــور ع ــا حض ــم ب ــات فیل ــن لحظ بهتری
ــن  ــت ای ــی در نهای ــورده ول ــم خ ــدر راوی رق ــش پ در نق
ســاختۀ افخمــی فیلمــی مــدال آور از کار درآمــده کــه تنهــا 
ــی  ــتان گاوخون ــدر داس ــازنده اش چق ــد س ــان می ده نش
ــق  ــش موف ــود تالش ــا وج ــه ب ــته و چگون ــت داش را دوس

ــد.  ــل کن ــینما تبدی ــه س ــات را ب ــود ادبی نمی ش
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۶ داستان شاخِص ایرانی که تبدیل به فیلم شده اند
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روزی در ســرویس شــهری نشســته بــودم کــه آن 
ــه دســت چــپ، یکــی  ــن ب ــل م طــرف در مقاب
ــود.  ــه ب ــر انداخت ــیک لنگ ــل س ــرادران اه از ب
ــی-  ــورهای اروپای ــن جا-کش ــرویس های ای س
ــه  ــد ک ــم دارن ــل ه ــای مقاب ــوالً چوکی ه معم
فاصله هــای  بــا  سرنشــینان  قســمت هایی  در 
ــد. آن  ــرار می گیرن ــم ق ــه روی ه ــی روب متفاوت
ــا  ــته ب ــال و آراس ــردی میان س ــیک م ــرادر س ب
ریــش و بــروت بلنــد بــود و عمامــه مخصــوص 
طبــق  مــن  داشــت.  بــر ســر  را  خودشــان 
ــه آرام  ــادم و قیاف ــه افت ــه اندیش ــول در او ب معم
و نگاه هــای موقــر و بی ضــرر او را در خیــال 
ــه  ــم ک ــه دل گفت ــم و ب ــل گرفت ــه تحلی ــود ب خ
ــم  ــا ه ــه این ه ــب اســت ک ــدر جال ــا چه ق خدای
دیــن دارنــد و از قیافــه و لباس شــان معلــوم 
اســت کــه به حــدی بــه دیــن شــان ملتــزم 
ــه و  ــرک گفت ــت را ت ــی جماع ــه هم رنگ ــد ک ان
ــد«،  ــوایی داده ان ــه رس ــن ب ــاعر »ت ــول ش ــه ق ب
ــا  ــه آن ه ــه ن ــد ک ــرر ان ــان بی ض ــم چن ــا آن ه ب
ــا مشــکلی  ــا این ه ــران ب ــه دیگ ــران و ن ــا دیگ ب
ــان  ــی از آن ــرب کس ــا در غ ــن ج ــد و ای ندارن

نمی هراســد!
ــه سلســله پرســش های  ــودم ک ــال ب ــن خی در ای
ــا  ــد و ب ــم ش ــدی و بی رح ــی ج ــی ام اندک ذهن
ــار  ــی و وق ــن آرام ــد ای ــه نکن ــم ک ــود گفت خ
و بی ضــرری تنهــا از ســر ناچــاری و جبــر 
شــرایط باشــد کــه بــه او شــانس اثبــات خــود در 
مســند قــدرت و تــوان نــداده اســت و الجــرم در 
ــه  ــر کــس آرام و بی ضــرر ب ــی ه ــن موقعیت چنی
ــدان  ــته های نه چن ــر در گذش ــد. مگ ــر می رس نظ

دور در همیــن کشــور خــود مــا روحانیــون 
را از نرمــی و عاجــزی بــه »بختَــک« تشــبیه 
ــال دار کوچــک و  ــد؟ بختــک حشــره ب نمی کردن
کلوله یــی بــه رنــگ ســرخ اســت کــه در ُعــرف 
پنداشــته  نیک فالــی  و  بی ضــرری  نمــاد  مــا 
ــام  ــه در ای ــاد دارم ک ــه ی ــوب ب ــود و خ می ش
کودکــی وقتــی از ایــن بختک هــا می یافتیــم، 
آن را روی کــف دســت می گذاشــتیم و بــا ایــن 
ــدا و نیــت کــه شــریک زنده گــی مــا از کــدام  ن
طــرف خواهــد بــود )بختک بختــک! خانــه یــارم 
بــه کجاســت؟(، بــه او شــانس پــرواز می دادیــم 
و بــاز از ســمت پــروازش حــدس می زدیــم کــه 
بخــت مــا بــه کــدام طــرف گــره خــورده اســت.
ــر  ــث خی ــع و َمبع ــًا منب ــز عموم ــن نی ــل دی اه
و بــی آزاری بودنــد و همیشــه انطبــاع اُنــس 
امــا وقتــی  بقیــه می دادنــد،  و آرامــش بــه 
طالبــان  دورۀ  در  دینــی  بختک هــای  همیــن  
ــال  ــر ب ــت رســیدند، از زی ــدرت و حکوم ــه ق ب
ــد و از  ــل و شــالق برآم ــز شــان کیب ــرم و قرم ن
ــت  ــرق وحش ــان ب ــر ش ــم های آرام و موق چش
یــک  از  را  کابــوس  کــه  گرفــت  جهیــدن 
ــدل  ــی مب ــای عین ــه واقعیت ه ــی ب ــده رویای پدی
ــز در  ــو و چنگی ــه هالک ــه قص ــد و خالص کردن
ــه  ــا ب ــتم این ه ــش و س ــناریوی توح ــر س براب
ــدل  ــب ب ــک ش ــزار و ی ــیرین ه ــانه های ش افس
ــرام در خــط  ــش و بوکوح ــده و داع ــد. القاع ش
ــت شــدند  ــر عل ــد ب ــز مزی ــادی نی ســلفیت جه
ــگ  ــه رن ــه همیش ــا ک ــی در برم ــان بودای و راهب
و  عشــق  تقلیــد  را  نارنجی شــان  لباس هــای 
ــزرگ  ــش روح ب ــتی و آرام ــه و نوع دوس عاطف

بــودا می انگاشــتیم و دیدیــم کــه عطــش خــون و 
خشــونت در درون آن هــا چــه بی نهایــت ملتهــب 
بــوده اســت، آخریــن میــخ را بــر تابــوت ُحســن  
ــوع  ــه ن ــر ب ــی خی ــد ِعلِّ ــر پیون ــا در براب ــر م نظ

ــد. ــت کوبیدن دیان
ــم  ــه ذهن ــود ک ــاالت ب ــن خی ــه همی در بحبوح
ــانده  ــد کش ــگ در هن ــران و جن ــابقه بح ــه س ب
شــد کــه قصه هــای توحــش ســیک ها در آن 
جــا خیلــی تکان دهنــده اســت و تــازه بــه 
ــزرگ را هــم یکــی از  ــدی ب ــاد آوردم کــه گان ی
ــه قتــل رســانید؛ همــان  تنــدروان اهــل ســیک ب
گانــدی کــه هنــد معاصــر در ســایه اندیشــه های 
ــروز  ــد و ام ــا ش ــی او بن ــانی و مدن واالی انس
بــه قدرتــی مبــدل گشــته اســت کــه آن را 
ــلمانان  ــد و مس ــزرگ« می خوانن ــی ب »دموکراس
ــای  ــتان از مزای ــردم افغانس ــًا م ــه خصوص منطق
وافــر آن در عرصــۀ صحــت و ســیاحت، کام 
ــر  ــی در کل به خاط ــد و کشــورهای غرب می گیرن
ــوی آن  ــه س ــانی ب ــالق انس ــع خ ــت مناب دریاف
اقبــال دارنــد. بــاری بــا پــدرم چنــد ســال قبــل 
ــه  ــودم ک ــه ب ــد رفت ــه هن ــش ب ــاری  وفات در بیم
ــر«  ــه »کاف ــور ب ــدا چه ط ــه خ ــته از این ک پیوس
این همــه نعمــت و فراوانــی ارزانــی فرمــوده 
الحــول  و  می کــرد  تعجــب  اظهــار  اســت، 
می گفــت. همه جــا ســبز و آبــاد بــود و هــر 

ــد. ــاران می باری ــه ب هفت
ــرادر ســیک در  ــر محــور ب ــی ام ب ماجــرای خیال
ــان رســاندم  ــه پای ــا ایــن اذعــان ب ســرویس را ب
ــر  ــی ب ــا گروه ــرد و ی ــه ف ــت ب ــچ وق ــه هی ک
ــر  ــد کــرد و خی اســاس ظاهــر شــان حکــم نبای
ــورت  ــه ص ــی ب ــن و آیین ــه دی ــم ب ــر را ه و ش
مطلــق نبایــد ربــط داد، بلکــه خوبــی و شــرارت 
ــد و انســان خــوب  ــی ان ــور ذات ــه ام چه بســا ک
ــن  ــود و بهتری ــد ب در همــه حــال خــوب خواه
یــا  و  افــراد  در  خوبــی  تشــخیص  محــک 
گروه هــا زمــان قــدرت و زور آن هــا اســت 
ــه خــودی خــود شــناخته می شــوند و در  ــه ب ک
وقــت چیره گــی بــر دیگــران اســت کــه خیــر و 
ــود و  ــال می ش ــی برم ــا گروه ــرد و ی ــر در ف ش
ــه زور دارد  ــان یکــی خــوب اســت ک ــا هم تنه
ــی زوری  ــه از ب ــا کســی ک و بی ضــرر اســت، ام
ــم  ــت و ظل ــا زور یاف ــده و ی ــی آزار مان ــوز ب هن
کــرد، اهــل شــرارت همــو اســت؛ حــاال تفاوتــی 
ــا  ــت و ی ــه اس ــرش چه گون ــه ظاه ــد ک نمی کن

ــت؟! ــی اش چیس ــی و آیین ــته گی دین وابس

د امریــکا د بهرنیــو چــارو وزیــر وایــي، واشــنګټن 

یــوه داســې جوړجــاړي تــه د رســېدو هڅــه کــوي 

ــر  ــات پ ــولې او ثب ــې س ــتان د تلپات ــې افغانس چ

لــوري ســیخ او پــه دې هېــواد کــې د ټولــو لــورو 

حقونــه خونــدي شــوي وي.

ــو  ــک پامپی ــر مای ــارو وزی ــو چ ــکا د بهرنی د امری

ــوه  ــه ی ــړي ل ــې د جګ ــتان ک ــه افغانس ــي، پ وای

لــوري طالبانــو رسه د ســولې د روانــو هڅــو 

هــدف د یــوې داســې موافقــې حاصلــول دي 

چــې پــه دې هېــواد کــې روانــې جګــړې تــه د پای 

ټکــی کېــږدي، دا هېــواد نــور متحــدو ایالتونــو تــه 

ګــواښ متوجــې نــه کــړي او هــم پــه هغــې کــې 

ــتان د  ــډون د افغانس ــه ګ ــومانو پ ــځو او ماش د ښ

ټولــو وګــړو اســايس حقونــه خونــدي شــوي وي.

پامپیــو وایــي، د افغانســتان النجــه پېچلــې ده 

ــد،  ــتان، هن ــاړي، پاکس ــز لوبغ ــیمه یی ــه س او ک

ــه  ــې ځانت ــو ی ــر ی ــې ه ــم چ ــیه ه ــن او روس چی

ګټــې لــري، پکــې ورګــډ کــړئ، هغــه الپېچلــې 

کېــږي او د هــواري لپــاره یــې خــرې اتــرې هــم 

ــږي. ــتونزمنې کې ال س

د افغانســتان د ســولې او پخالینــې لپــاره د امریــکا 

د بهرنیــو چــارو وزارت ځانګــړي اســتازي زملــي 

خلیلــزاد لــه تېــرې دوشــنبې راهیســې پــه قطر کې 

د طالبانــو لــه اســتازو رسه پــه خــرو بوخــت دی.

ــل او دا  ــو وت ــي ځواکون ــتانه د امریکای ــه افغانس ل

ــه  ــړۍ ت ــورې ن ــکا او ن ــواد امری ــا دا هې ــې بی چ

ګــواښ متوجــې نــه کــړي، د دې خــرو د اجنــډا 

اصــي ټکــي بلــل شــوي او دواړه لــوري پــه دې 

ــو  ــوي، خ ــم ک ــره ه ــګ خ ــې د پرمخت ــه ک برخ

ــه دي  ــړې ن ــخصې پرېک ــه دې اړه مش ــه پ تراوس

ــوي. ــالن ش اع

ــو  ــک پامپی ــر مای ــارو وزی ــو چ ــکا د بهرنی د امری

ــاغي  ــې د ښ ــه ک ــه دوح ــه پالزمېن ــر پ ــم د قط ه

ــې  ــل چ ــې وی ــتایلې او وی ــې وس ــزاد هڅ خلیل

دواړه لــوري هڅــه کــوي چــې هغــه ټکــي چــې 

دوی رسه یــوې موافقــې تــه پــه رســېدو کــې 

نــږدې کــوي، ومومــي چــې دغــه پروســه مــخ تــه 

يش. الړه 

پامپیــو هیلــه وښــوده چــې دواړه لــوري بــه یــوې 

موافقــې تــه ورســېږي، خــو دی یــو ځــل بیــا پــه 

دې ټینــګار کــوي چــې هــدف د کاغــذ پرمــخ یــوه 

ــا د  ــمو ی ــاندارو مراس ــه ش ــې پ ــه ده چ ــه ن موافق

پټــۍ پــه پرېکولــو رسه د هغــې ملانځنــه ويش، یــا 

ــري اعــالن وکــړو چــې وروســته  ــوږ د دايس ب م

ــه  ــې موافق ــې داس ــل يش، بلک ــه رسه وپاش هغ

چــې پــه متقابــل درک والړه وي او د ښــکېلو 

لــورو بېالبېلــې ګټــې او امتیازونــه پکــې خونــدي 

ــداره وي او  ــې دوام ــه چ ــوه موافق ــې ی وي، داس

ــاتل يش. وس

ــد دی چــې  ــه من ــل، دی هیل ــو ووی ښــاغي پامپی

ــور  ــې ن ــرو ک ــو خ ــه روان ــزاد پ ــاغلی خلیل ښ

پرمختــګ هــم وکــړي، دومــره چــې دی هــم 

ــې  ــو ک ــو اوونی ــو څ ــې راتلونک ــوالی يش چ وک

ــه ال د  ــوري هغ ــل ل ــه خپ ــم ل ــه وريش او ه هلت

ــويس. ــه ی ــخ ت ــور م ــر ل ــګ پ پرمخت

چرا پاکستان
 با افغانستان دشمنی می کند؟

پامپیو:

امریکا په افغانستان کې داسې جوړجاړی غواړي چې د ټولو حقونه پکې خوندي وي
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شــاید در ذهــن بســیاری از شــهروندان افغانســتان ایــن ســوال وجــود داشــته 
ــد؟ ــا افغانســتان دشــمنی می کن ــه چــرا پاکســتان ب باشــد ک

برخــی بــرای جــواب ایــن ســوال، موضــوع »خط دیورنــد« و آب هــای جــاری 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد؛ ت ــد ان ــش می کشــند و معتق ــه پاکســتان را پی از افغانســتان ب
خط دیورنــد از طــرف افغانســتان بــه رســمیت شــناخته نشــود و کابــل به خاطــر 
ــد،  ــف نکن ــور را متوق ــرق کش ــازی در ش ــروژۀ سدس ــتان، پ ــه« پاکس »حقاب
اســالم آباد هرگــز از دخالــت در امــور افغانســتان دســت نخواهــد کشــید. ایــن 
پاســخ خوبــی بــرای چرایــی دشــمنی پاکســتان بــا افغانســتان اســت امــا پاســخ 
ــمی  ــرز رس ــد را م ــی خط دیورن ــۀ جهان ــون جامع ــت چ ــی نیس قانع کننده ی
ــد  ــن را خــوب می دانن ــن دو کشــور می شناســد و پاکســتان و افغانســتان ای بی
ــد. مســأله آب هــای افغانســتان نیــز  و آن را در یــک توافــق نانوشــته پذیرفته ان
ــای  ــتان بق ــه پاکس ــدارد ک ــی ن ــتراتژیک و حیات ــت اس ــتان، اهمی ــرای پاکس ب
خــود را در آن ببینــد. هرچنــد پاکســتان کشــور کــم آبــی اســت امــا پنجــاب 
ــت  ــه وضعی ــیده گی ب ــت و رس ــار از آب اس ــتان، سرش ــان پاکس ــز حاکم مرک
اقتصــادی مناطــق قبایلــی و ایالــت بلوچســتان نیــز کــه بــه آب افغانســتان تــا 
ــمار  ــه ش ــتانی ب ــات پاکس ــم مقام ــای مه ــد، از دغدغه ه ــاز دارن ــدودی نی ح
نمــی رود. علــت اصلــی دشــمنی اســالم آباد بــا کابــل در جــای دیگــری نهفتــه 
اســت. دلیــل دخالــت و البتــه خصومــت پاکســتان بــا افغانســتان، در تعریــف و 
دیدگاهــی قــرار دارد کــه نظامیــان و اســتخبارات پاکســتان از افغانســتان دارنــد. 
نهادهــای اطالعاتــی و نظامــی پاکســتان بــرای بقــای خــود، افغانســتان را عمــق 
ــوت  ــر از حیاط خل ــتان را فرات ــتان، افغانس ــد. پاکس ــود می دانن ــتراتژیک خ اس
ــد  ــاط خــود می شناس ــوان صحــن حی ــه عن ــن کشــور را ب خــود دانســته و ای
ــته  ــر خواس ــد. اگ ــه باش ــر صاحب خان ــرل و زیرنظ ــه در کنت ــد همیش ــه بای ک
پاکســتان بــرای اشــراف بــر افغانســتان تأمیــن شــود، موضــوع خــط دیورنــد و 

ــود.  ــل می ش ــود ح ــتان خودبه خ ــای افغانس آب ه
نظامیــان پاکســتانی، بــه جنــوب ایــران نیــز دیــدگاه حیاط خلــوت دارنــد. ایــن 
ــوادث  ــالن ح ــه عام ــد ک ــا می دانن ــد و حت ــم می دانن ــا ه ــه را ایرانی ه نکت
ــد.  ــوزش دیده ان ــپ »آی.اس.آی« آم ــدام کم ــران، در ک ــوب ای ــتی جن تروریس
ــش  ــدل/ آی.اس.آی«، دو روز پی ــای »جیش الع ــه کمپ ه ــم ک ــن بدان ــی م وقت
از حملــه انتحــاری زاهــدان- خــاش کــه جــان ۲7 عضــو ســپاه را گرفــت، بــه 
ــه  ــن«، ب ــران، از مناطــق »پنجگــور« و »دالبندی ــی ای ــری احتمال ــر انتقام گی خاط
ــا  ــد؟ ایرانی ه ــا نمی دانن ــا ایرانی ه ــده اند، آی ــل ش ــه« منتق ــهر »کویت ــراف ش اط
ــوند.  ــر ش ــه درگی ــن جبه ــان در چندی ــد هم زم ــا نمی توانن ــد ام ــم می دانن ه
ــی  ــی امنیت ــود را در ماجراجوی ــای خ ــتانی، بق ــان پاکس ــن، نظامی ــدای از ای ج
ــه تنهــا در منطقــه بلکــه در سراســر جهــان می داننــد. گاهــی ایــن  و نظامــی ن
ماجراجویــی در افغانســتان، گاهــی در هنــد و کشــمیر، گاهــی در ایــران و گاهی 
ــزدوران  ــام م ــه ن ــروز ب ــل یمــن اســت. آنچــه ام ــک ســرزمین دوری مث در ی
ــًا  ــوند، عمدت ــاد می ش ــن ی ــگ یم ــتان در جن ــالف عربس ــی ایت ــین جنگ ماش
ــه  ــق برنام ــتانی ها طب ــن را پاکس ــگ یم ــت جن ــتند. در حقیق ــتانی هس پاکس
ــر، کمتریــن  ــارد دال ــد و ۲۰ میلی ــه پیــش می برن ــی ب آی.اس.آی و ائتــالف عرب
ــود. پاکســتان و البتــه  ــه پاکســتان ب ــاداش »بــن ســلمان« ولیعهــد عربســتان ب پ
ارتــش ایــن کشــور، بــا همیــن پول هــا کــه گاهــی از قطــر، گاهــی از امریــکا، 
ــی  ــد، زنده گ ــر می گیرن ــور دیگ ــک کش ــی از ی ــتان و گاه ــی از عربس گاه
ــن  ــاه پاکســتان از همی ــدا و پن ــه اصطــالح دیگــر، پی ــا ب ــد و ی ــد. درآم می کنن
ــه  ــرم ک ــان می ب ــه پای ــخن ب ــن س ــا ای ــر را ب ــت حاض ــت. یادداش ــق اس طری
اگــر روزی دولــت و شــهروندان افغانســتان در یــک اجمــاع ملــی عــالوه بــر 
ــتان  ــه پاکس ــم ب ــتان را ه ــد افغانس ــد، کلی ــای خط دیورن ــذاری زمین ه واگ
هدیــه کننــد، نظامیــان پاکســتانی نخواهنــد پذیرفــت بلکــه خواهنــد گفــت کــه 
مــا افغانســتانی را الزم داریــم کــه خــود می خواهیــم نــه ایــن کــه شــما بــه مــا 
هدیــه کنیــد. مســأله همین جاســت. اکنــون یــک ســوال دیگــر باقــی اســت کــه 
بــا چنیــن کشــوری مثــل پاکســتان کــه بقــای خــود را در دشــمنی بــا افغانســتان 

ــرد؟ ــد ک ــه  بای ــد، چ می دان

محمد مرادی

عبداالحد هادف

ACKU
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روزهـای اخیـر مـاه حمـل ۱۳۶۳ بـود کـه بـه سـمت بـاالی 
پنجشـیر و از آنجـا بـه سـوی انـدراب بـه حرکـت افتادیـم. 
بـا پـای پیـاده کوتـل خـاواک را می پیمودیـم، مسـیر راه پُر از 
مهاجرینـی بـود کـه بـا انـدک متـاع زنده گـی و مواشـی خـود 
کوتـل و راه هـای طوالنـی را بی وقفـه می پیمودنـد. در طـول 
راه بـا صحنه هـای رقت بـاری رو بـه رو می شـدیم کـه قلـم از 
تعریـف آن عاجـز اسـت. سـرانجام بـه انـدراب رسـیدیم، در 
آنجـا وضعیـت ناگـوار و حالت سراسـیمهگی حاکم بـود. درۀ 
انـدراب هرچنـد در دسـت جمعیت بـود، اما وضعیـت خوبی 
نداشـت؛ جمعـه خـان، قوماندان حزب اسـالمی که یک سـال 
پیـش از انـدراب بـه خنجان فرار کـرده بود، با قوای شـوروی 
و دولـت در تمـاس شـد، فیصلـه کردند کـه همزمان بـا حملۀ 
شـوروی بـه پنجشـیر، در معیـت قـوای شـوروی بـه انـدراب 
حملـه کنـد. یکـی دو روز در انـدراب ماندیـم و بعد به صوب 
آمرصاحـب  کردیـم.  حرکـت  فرنـگ  و  خوسـت  ولسـوالی 
خوسـت را قـرارگاه موقـت خـود انتخـاب کـرده بود کـه باید 
داکتـر عبدالحـی الهـی، معـاون جبهـۀ پنجشـیر پیـش از پیش 
آنجـا می رفـت و محـل مناسـبی را با مـواد غذایی کافـی آماده 
می کـرد. امـا بـا داکتـر صاحـب در انـدراب رو بـه رو شـدیم 
کـه در رابطـه بـه خوسـت کاری نکـرده بـود. از طریـق کوتل 
ُسـچی وارد خوسـت می شـدیم. مسـیر کوتل ُسـچی هم پُر از 
آوارهـگان وحشـت زدۀ پنجشـیری بـود کـه به طرف خوسـت 

بودند. در حرکـت 

هفتمین حملۀ شوروی به پنجشیر
بـه یـاد دارم، سـر کوتـل ُسـچی رسـیده بودیـم متوجه شـدیم 
کـه دسـته هایی از طیـارات غـول پیکر شـوروی )TU ۱۶( که 
از ارتفـاع بـاال بمبـاران می کننـد، پـی در پی از سـمت ترمذ به 
سـوی پنجشـیر در پـرواز انـد. بـا دیـدن طیـارت، آمرصاحب 
ابـراز خوشـی کـرد و گفـت: »خـوب شـد کـه شـوروی ها 
عملیـات خـود را آغـاز کردنـد و نخسـتین مشـت گـره کـردۀ 
شـان به هوا پرتاب شـد!« یک هفته انسـداد راه هـای دخولی و 
خروجـی پنجشـیر واقعًا مفید واقع شـده بود و قوای شـوروی 
و دولـت در خـالء اطالعاتـی قـرار داشـتند و نمی دانسـتند که 
احمدشـاه مسـعود کجاسـت و چه کاری انجـام می دهد. قوای 
شـوروی همیـن کـه وارد پنجشـیر شـد و آنجـا را خالـی از 
اهالـی و مجاهدیـن یافـت، تصمیـم گرفـت به انـدراب حمله 
کنـد. در انـدراب عـالوه بر حملـه زمینی که از طریـق خنجان 
صـورت گرفـت، در مناطـق باالیـی انـدراب کومانـدو پیـاده 
کردنـد. مجاهدیـن قـرارگاه پارنده کـه در دره »اُنامک« اندراب 
مسـتقر بودنـد، هدف شـبیخون قوای شـوروی قـرار گرفتند و 
تقریبـًا تمـام افـراد قطعـۀ ضربتی قرارگاه پارنده شـهید شـدند 
و بقیـۀ السـیف مجبور شـدند بـه پارنـده برگردند کـه بعداً در 
محاصـرۀ روس هـا افتادنـد، قومانـدان عبـد الواحد بـا چند تن 

دیگر بهدسـت قوای شـوروی اسـیر شـد. 
در انـدراب شـوروی ها اطـالع یافتنـد کـه احمدشـاه مسـعود 
بـه خوسـت رفتـه، بـال فاصلـه ولسـوالی خوسـت و فرنگ را 
مـورد حملـه هوایـی قـرار دادند. مـردم محـل که تـا آن زمان 
بمبـاران هوایـی را تجربـه نکرده بودند، وحشـت زده شـدند و 
بـه آوارهـگان و مجاهدین پنجشـیر کـه وجود آنهـا در منطقه، 
باعـث شـده بود تـا این بالی بی سـابقه بـه آنجا بیایـد، چندان 

روی خـوش نشـان نمی دادنـد.

فرمانده غیور و ملت صبور
آمرصاحـب هـم بـا جمعـی از مجاهدیـن، ماننـد مهاجریـن 
پنجشـیر اینجـا و آنجـا سـرگردان بودنـد. بی مناسـبت نخواهد 
بـود کـه در اینجـا از صبـر و مردانهگـی مهاجریـن پنجشـیر 
در خوسـت یـاد کنـم. آنهـا بـا وجـود مشـکالت آوارهگـی و 
مصایـب فراوانـی کـه در ایـن مسـیر دیـده بودنـد، در عالـم 
بازهـم صبـور بودنـد و در مقابـل آمرصاحـب و  آوارهگـی 
مجاهدین دسـت و دل گشـاده داشـتند. گذشـته از دره »دهنه« 
خوسـت، به مسـجدی نزدیک شـدیم کـه در آنجا چنـد فامیل 
مهاجریـِن مناطـق بـاالی پنجشـیر جابهجـا شـده بودنـد و بـا 
خـود مواشـی داشـتند. بـا آنهـا در نزدیـک مسـجد رو بـه رو 
شـدیم، شـخصًا انتظـار داشـتم حداقـل از آمرصاحـب شـکوه 
و گالیه یـی خواهنـد داشـت کـه آنهـا را بـا چنیـن روزگاری 
دچـار سـاخته اسـت، امـا برخـالف انتظار، بـا کمـال مهربانی 
و مهمان نـوازی از آمرصاحـب و همراهانـش اسـتقبال کردنـد، 
گرسـنه بودیـم، فـوراً برای مـان نـان تهیـه کردنـد و از لبنیـات 
سـیر مـان کردنـد. شـب را همانجـا بـا ایشـان سـپری کردیم.

قـوای شـوروی بعـد از بمبـاران مناطـق خوسـت و فرنگ، در 
بخش هایـی از آن کومانـدو پیـاده کـرد، مجاهدیـن پنجشـیر 
کـه در محـل حضـور داشـتند و همچنـان مجاهدیـن محل در 
مقابـل آنهـا جنگیدنـد. بعـد از این بـود که وضعیـت و روحیه 
مـردم خوسـت تغییـر کرد، برخوردشـان نسـبت بـه مهاجرین 
و مجاهدیـن بهتـر شـد، چندین بـار دیگـر کـه قوای شـوروی 
کومانـدو پیـاده کرد، بـا مقاومـت قهرمانانه مجاهدیـن آنجا رو 
بـه رو گردیـد، چنانکـه فرماندهـان دالوری از میـان مجاهدین 
قومانـدان  قـاری مومـن،  ماننـد  بلنـد کردنـد،  خوسـت سـر 
از خـود رشـادت ها  کـه  عبدالحنـان  قومانـدان  و  عبدالعزیـز 

نشـان دادنـد و بعدهـا همه شـهید شـدند.
آوارهـگان پنجشـیر کـه تقریبًا در تمـام والیات همجـوار رفته 
بودنـد، در مجمـوع با اسـتقبال و برخـورد نیـک مردمان محل 
نجـراب  و  کوهسـتان  مـردم  همـدردی  گردیدنـد.  بـه رو  رو 
والیـت کاپیسـا، سـالنگ و جبل السـراج والیت پـروان، نهرین 
و خوسـت و فرنـگ والیـت بغـالن، ورسـج والیـت تخـار، 
نورسـتان و غیـره قابـل یادآوری سـت، امـا از ایـن میـان پیش 
آمـد مـردم نجـراب و ورسـج، یـادآور داسـتان انصـار صـدر 
اسـالم بـود کـه چگونـه مـردم زندهگی خـود را بـا مهاجرین 
تقسـیم می کردنـد! احسـاس همـدری بی نظیـر ورسـجی ها بـا 

مهاجریـن، قابـل تقدیـر و بـه یـاد ماندنی اسـت.
کمتـر از دو مـاه در رفـت و آمـد میـان خوسـت و فرنـگ و 
خیـالب گذشـت، در جریـان آن مـاه رمضـان آمـد کـه اصـاًل 

نفهمیدیـم کـه روزه چـه وقـت بـود و عیـد چـه وقـت؟ 
قـوای شـوروی و دولـت کابـل کـه از محـل دقیـق وجـود 
آمرصاحـب اطالع نداشـتند، در کابل شـایعه پخـش کردند که 
احمدشـاه دسـتگیر شـده و عنقریـب از طریـق تلویزیون ظاهر 
می گـردد، بعـد گفتنـد کشـته شـده و از ایـن قبیـل حرف ها... 
حاجـی عزم الدیـن، مسـوول بخـش ارتباطـات جبهـه کـه در 
سـالنگ مسـتقر بـود، از طریـق مخابـره اطالعاتـی را کـه از 
شـبکه اسـتخباراتی جبهـه در کابـل راجـع به قوای شـوروی، 
دولـت و وضعیـت جنگی پنجشـیر بهدسـت مـی آورد، مرتب 

بـه آمرصاحـب اطـالع مـی داد. بـا اسـتقرار نسـبی وضعیـت 
جنگـی در پنجشـیر، در اواخر مـاه جـوزای ۱۳۶۳ آمرصاحب 
تصمیـم گرفـت بـه پنجشـیر بر گـردد. پیـش از آن یـک تعداد 
مجاهدیـن کـه بیـرون از پنجشـیر رفتـه بودنـد، کـم کـم بـه 
قرارگاه هـای خـود برگشـتند و در مناطـق باالیـی قرارگاه های 
خـود مسـتقر شـدند که بارها مـورد حمله قوای شـوروی قرار 
گرفتـه و با مشـکالت زیـادی رو به رو شـدند که داسـتان های 

دارد.  جداگانه یـی 
بازگشـت آمرصاحب به پنجشـیر باید نهایـت مخفیانه صورت 
می گرفـت و الزم بـود پیـش از اطـالع یافتن قوای شـوروی از 
برگشـت او بـه پنجشـیر، وقـت کافـی می داشـت تـا وضعیت 

جنگـی درۀ پنجشـیر را از نزدیـک بررسـی و ارزیابی کند. 
برگشت به پنجشیر 

»خـاووش«  درۀ  در  ییالقـی  از  روزهـا،  از  یکـی  ظهـر  بعـد 
خوسـت به سـوی کوتل »دروازه« که خوسـت را به اندراب و 
پنجشـیر وصـل می کنـد، حرکـت کردیـم. در کاروان ما عالوه 
از مجاهدیـن، یـک تعـداد محبوسـین نیـز بودنـد کـه قبـاًل از 
پنجشـیر بیـرون کشـیده شـده بودند که دوبـاره بر می گشـتند. 
سـفر مـا بی وقفـه بـه سـوی کوتـل ادامـه یافـت، شـب فـرا 
رسـید و مـا همچنـان بـه راه خـود ادامـه می دادیـم. چنـد نفر 
در پیشـاپیش کاروان قـرار داشـتیم، یـادم نیسـت سـاعت چند 
شـب بـود کـه از عقـب احوال رسـید کـه آمرصاحب دسـتور 
داده هـر کـس در هـر جایی کـه رسـیده، همانجا توقـف کند. 
در منطقه یـی کـه مـا رسـیده بودیـم، زمین تـر بـود و جاجایی 
بـرف وجود داشـت، ناگزیر توقـف کردیم. کسـی از همراهان 
سـعی کـرد از بته هـای تـر آتشـی بر افـروزد کـه بیهـوده بود. 
بسـترۀ سـفری کـه برایـم در این شـب اهمیت حیاتی داشـت، 
نزد کسـی دیگر بود، در آن شـب نتوانسـتم از آن اسـتفاده کنم، 
چـاره نداشـتیم جـز اینکـه بـاالی سـنگ های بـزرگ )کمرها( 
بخوابیـم. یـادم هسـت، سـر خـود را بـا دسـتمال پیچانـدم و 
جمپـر روسـی خود را دکمـه کرده، پشـت به سـنگ خوابیدم. 
هـوا چنـان سـرد بـود کـه گویـا بـدن مـا یـخ بسـته بـود و تا 
طلـوع آفتـاب نتوانسـتیم از جـا برخیزیـم. بـا برآمـدن آفتـاب 
یـک یـک نفـر از جـا بلند شـدیم، وضـو گرفتیم و نمـاز صبح 
را قضایـی خواندیـم. در تمـام گروپ فقط یـک تا چای جوش 
و چنـد تـا پیالـه وجـود داشـت که بـرای ایـن جمـع کالن به 
نوبـت چای جـوش می شـد و یک تعـداد فقط یـک پیاله چای 
می توانسـتند بخورنـد. روز را تـا عصـرگاه همیـن جـا سـپری 
کردیـم و بعـد به جانـب کوتل »دروازه« حرکـت کردیم. کوتل 
پُـر از بـرف بـود، نزدیک هـای شـام سـِر کوتـل رسـیدیم. مـا 
نمی توانسـتیم بـه انـدراب پاییـن شـویم، حتـا روشـن چراغ و 
آتـش نیـز مجـاز بـود، چـون ملیشـه های طـرف دار دولـت در 
باالتریـن قریه هـای اندراب )قلکا( حضور داشـتند. سـِر کوتل 
رسـیده بودیـم کـه جیت هـای شـوروی پدیـدار شـدند، فکـر 
کردیـم دشـمن از حرکـت مـا اطـالع یافتـه دیگر هـدف قرار 
گرفته ایـم، خـود را اینجـا و آنجـا پنهـان کردیـم، خوشـبختانه 
کـه پیلوت هـا متوجـه ما نشـدند. شـب تاریک بـود، از خوف 
ملیشـه ها از برق دسـتی اسـتفاده کـرده نمی توانسـتیم. پایین تر 
از سـر کوتـل بـه دریاچه یـی رسـیدیم که غـرض عبـور از آن 
مجبـور بودیـم بوت هـای خـود را بکشـیم، یکـی از همراهـان 
آمـر صاحـب کـه ضابـط جبـار نـام داشـت و آدم نیرومنـدی 

بـود، گفـت: آمرصاحـب بوت هـای خود را نکشـید، من شـما 
را بـه پشـت خـود از آب عبـور می دهـم. دریاچـه دو شـاخه 
داشـت، ضابـط جبـار آمرصاحـب را پشـت کـرد و از یـک 
شـاخه دریاچـه عبور داد، اما از شـدت سـردی آب نتوانسـت 
از شـاخۀ دیگـر بگذرانـد، ناچـار آمرصاحـب هـم ماننـد مـا 
بوت هـای خـود را کشـید و بـا پـای برهنـه از دریاچـه عبـور 
کـرد. آب دریاچـه چنـان سـرد بـود تو گویـی همیـن لحظه از 
فریـزر می ریـزد. خسـته و گرسـنه بـه قریـه »َچونِـی« خـاواک 
رسـیدیم. چیـزی بـرای خـوردن نداشـتیم، گرسـنه خوابیدیم، 
پیـش از سـپیده دم، از آنجـا حرکـت کردیـم و خـود را بـه 
سـپری  آنجـا  را  روز  تمـام  رسـانیدیم،  خـاواک  تنگی هـای 
کردیـم. آمرصاحـب سـعی می کرد تا قـوای شـوروی از آمدن 
او بـه پنجشـیر اطـالع نیابـد، از ایـن رو نزدیکی هـای شـام بـه 
طـرف دشـت ریـوت حرکت کردیم و سـرانجام به سـفیدچهر 
رسـیدیم. در سـفیدچهر وضعیت وحشـتناکی حاکـم بود، همه 
جـا را آثـار جنگ و ویرانی و سـوختگی فرا گرفتـه بود، قوای 
شـوروی مـواد خوراکـی مـردم را از خانه هـا و مخفی گاه هـا 
بیـرون آورده حریـق کـرده بودند. شـامگاه از سـفیدچهر راهی 
ُمُکنِـی را  اولین بـاری بـود کـه درۀ  ایـن  ُمُکنِـی شـدیم،  دره 
می دیـدم، در میـان دو کوهـی تقریبـًا باهـم چسـپیده، دریاچـه 
باریکـی جریـان دارد و مـوازی بـا آن راهـی اسـت کـه بعد از 
پیمـودن تقریبـًا دو سـاعت، به دهِ ُمُکنِی می رسـید که وسـعت 

آن نسـبت بـه تنگـی اندکـی فراخ تر اسـت. 
در ییالق هـای ُمُکنِـی یـک هفتـه را نـزد مرحوم حاجـی ظاهر 
سـپری کردیم، بـا نهایت مهربانی و مهمان نوازی از ما اسـتقبال 
کـرد، می تـوان گفـت خسـتگی های سـفر دو ماهه مـا در آنجا 
رفـع گردیـد. یـک هفتـه مکـث در محلـی بـه دور از اذیـت 
دشـمن و مزاحمـت مـردم، بـرای آمرصاحـب فرصـت خوبی 
بـود تـا در مـورد چگونگـی مقابله با قـوای شـوروی فکر کند 
و بـرای آن تدابیـر الزم بسـنجد. بعـد از یـک هفته اسـتراحت 
در ُمُکنِـی، آمرصاحـب تصمیـم گرفـت به دیـدن مجاهدین در 
قرارگاه های شـان بـرود. سـمت پَیتَو )سلسـله کوه های راسـت 
دره( بـه نسـبت اینکـه اندراب در دسـت ملیشـه های طرف دار 
دولـت قـرار بـود، ترجیـح داد ابتـدا به سـمت نَِشـر )سلسـله 
کوه هـای چـپ( بـرود. از سـفیدچهر روانـۀ »درخینج« شـدیم 
و از آنجـا از طریـق کوتـل کرامـان وارد حصـل دوم پنجشـیر 
گردیدیـم و بـه همیـن ترتیـب تا به حصـارک پیـش رفتیم که 
در تمـام ایـن مسـافت بارهـا مـورد بمبـاران و دیسـانت قوای 
کومانـدوی شـوروی قـرار گرفتیـم. قرار بـود به آبـدره برویم، 
امـا بـه علـت بمبـاران شـدید قـوای شـوروی، ناگزیر شـدیم 
از حصـارک دو بـاره برگشـته و راه سـمت پَیتَـو را در پیـش 
گرفتیـم. در سـمت راه سلسـله کوه هـای درۀ پنجشـیر تـا درۀ 
پارنـده پیـش رفتیـم که هر کـدام داسـتان جداگانـه و طوالنی 
دارد، اگـر خداونـد خواسـت راجـع بـه آن خواهـم نوشـت، 
ان شـاءاهلل. مهاجـرت مـردم پنجشـیر از منطقۀ پشـغور به پایین 
تـا سـال ۱۳۶7 ادامـه یافـت. در مـاه عقـرب ۱۳۶۳ اولین بـار 
چشـمم بـه یـک شـمار زنـان و اطفـال در منطقـۀ سـفیدچهر 
خـورد و از دیـدن آنهـا بسـیار خرسـند و هیجـان زده شـدم و 
امیـدواری بـرای آزادی کشـور برایـم دسـت داد که بـه زبان و 

قلـم نمی توانـم بیـان کنم.

دکتر خلیل الرحمن حنانی

بخش دوم و پایانی
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مهندس طارق ولی
ــن  ــود و م ــتانی ب ــرم تابس ــک روز گ ی
جهــت پنــاه بــردن بــه آغــوش طبیعــت 
ســبز و مهربــان روســتای ما ســفیدچهر 
طاقت فرســای  گرمــای  از  فــرار  و 
پایتخــت، قصــد برگشــت بــه پنجشــیر 
را داشــتم. بعــد بیشــتر از نیــم ســاعت 
بــه  را  موتــر کروالیــی  جســتجوی 
ــود  ــاعتۀ خ ــفر ۳ س ــیلۀ س ــوان وس عن
ــوار  ــت، س ــرده و در نهای ــاب ک انتخ
ایــن موتــر شــدم. ســه تــن دیگــر نیــز 

در داخــل ایــن موتــر کــروالی نقره یــی 
ــا  ــه نظــر می رســید ت رنــگ بودنــد و ب
ــاعته  ــه س ــیر س ــن مس ــمتی از ای قس
همســفر و همراهــم باشــند کــه چنیــن 
ــفر  ــای س ــدن دع ــد از خوان ــد. بع ش
ــده  ــاز ش ــا آغ ــفر م ــده س ــط رانن توس
ــی  ــد اعظم ــا ح ــا ب ــل م ــر حام و موت
ســرعت ممکــن در میــان ترافیــک 
ــل  ــن نقطــۀ کوت ــه مرتفع تری ســنگین ب
خیرخانــه رســید، نقطه یــی کــه راحــت 
ــمالی را  ــیع ش ــای وس ــود دامنه ه می ش
از آنجــا دیــد. بعــد از رهایــی یافتــن از 
ــزرگ راه در  ــن ب ــنگین ای ــک س ترافی

ــاط  ــرف نق ــه ط ــتیم ب ــه داش ــی ک حال
پایین تــر در حــال نــزول بودیــم و 
ــای  ــک فض ــم، ی ــت می گرفتی از پایتخ
ســکوت بــر فضــای موتــر حاکــم بــود. 
ــل  ــی داخ ــای خاموش ــه از فض ــن ک م
ــتم بیشــتر خســته می شــدم  ــر داش موت
بــه قصــد شکســتن ایــن ســکوت 
خطــاب بــه یکــی از آن ســه سرنشــین 
گفتــم بــرادر مقصــد نهایــی و ســرانجام 
ســفر شــما کجاســت؟ و شــما تــا کجــا 

ــخص  ــود؟ ش ــد ب ــا خواهی ــفر م همس
مخاطــب مــن کــه جســۀ الغــر داشــت 
و ســیمایش خســته بــه نظــر می رســید، 
ــر  ــا ه ــت: م ــوالم گف ــه س ــخ ب در پاس
ســه نفــر بعــد گذشــت ماموریــت 
ســه ماهــه از جبهــۀ داغ هلمنــد در 
و  آمده ایــم  مرخصــی  بــه  جنــوب 
ــود  ــای خ ــه خانه ه ــتن ب ــد برگش قص
ــوذ  ــم. از نف ــت کاپیســا داری را در والی
دشــمن )طالبــان( در صفــوف  ارتشــیان 
ــن  ــات ای ــد تلف ــار بلن ــور و از آم کش
مدافعــان واقعــی ســرزمین بارهــا از 
طریــق رســانه ها شــنیده بــودم. از ایــن 

ــن  ــب حقیقــت شــدم. ای ســربازان طال
ســربازان در پاســخ بــه ســواالتم گفتنــد 
ــمن   ــوذی دش ــراد نف ــور اف ــه حض ک
در میــان صفــوف نیروهــای ارتــش 
جــدی  و  نگران کننــده  حــدی  بــه 
اســت کــه دشــمن بــا قطــع الین هــای 
ســالح های  تخریــب  و  مخابــره 
ــان  ــوم افرادش ــگام هج ــنگین در هن س
ارتــش،  نیروهــای  پاســگاه های  بــه 
ــاخته و  ــر س ــا را غافل گی ــاران م همقط

ــانند. ــل می رس ــه قت ب
هلمنــد  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ــد  ــن تولی ــب بزرگتری ــت لق سال هاس
کننــدۀ مــواد مخــدر جهــان را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. ایــن 
خــود  ســخنان  ادامــۀ  در  ســربازان 
بعضــی از فرماندهــان ارتــش را بــه 
طــور  افغانــی  صدهاهــزار  گرفتــن 
مــواد  قاچاق چیــان  نــزد  از  رشــوه 
مخــدر متهــم کــرده و ادامــه دادنــد کــه 
ــا ســوی اســتفاده از  ایــن فرماندهــان ب
صالحیت هــای وظیفه یــی و در بــدل 
ــش را در  ــای ارت ــایط نیروه ــول وس پ
اختیــار قاچاق چیــان قــرار می دهنــد 
ــا آنهــا بــدون کــدام احســاس خطــر  ت
ــت و  ــه ترانزی ــت ب ــال راح ــا خی و ب
ــوص در  ــدر به خص ــواد مخ ــاق م قاچ

والیــات جنوبــی بپردازنــد.
ــو  ــی جل ــه در صندل ــومی ک ــرباز س س
پهلــوی راننــده نشســته بــود. بــا اضافــه 
عده یــی  کــه  مطلــب  ایــن  کــردن 
از فرماندهــان ارتــش بــا اســتخدام 
ــان  ــث محافظ ــال منحی ــران ُخردس پس
شــخصی از آنهــا سوءاســتفادۀ جنســی 
کــرده و یــا بــا نگه داشــتن ایــن شــمار 
اطراف شــان  در  ُخردســال  پســران 
مقــام و جــالل جاهالنه شــان را بــه 
ــه  ــند. ب ــب می کش ــان رقی رخ فرمانده

ــید. ــان بخش ــۀ پای ــا نقط ــث م بح

نفـوذ دشمـن در صفـوف ارتـش
 بـه روایت یـک سـربـاز

تور
یکا
کار

ــات  ــل و روغنی ــم  تی ــدارکات )8( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــی 1398   ــال مال ــت س ــترخیرخانه  باب ــفاخانه 1۰2 بس ش

اداره شــفاخانه 102 بســتر خیــر خانــه  از تمــام داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد تــا 
ــک  صــد  ــغ   100,000ی ــر مبل ــن اف ــات  تضمی ــل و روغنی ــم تی ــی )8( قل ــه داوطلب در پروس
M0PH-     هزارافغانــی   بــه شــکل پــول نقــد / بانــک گرنتــی ( دارای نمبــر تشــخیصیه
G03-1398- GDCM-HRP-KHH-NCBاشــتراک نمــوده و افــر هــای سربســته خویــش 
را مطابــق  شــرایط شــرطنامه  بــه لســان دری  در مقابــل پرداخــت مبلــغ 500 افغانــی پــول غیــر 

قابــل بازگشــت ، طبــق قانــون وطرزالعمــل تــدارکات ارایــه نماینــد 
وصــول شــرطنامه و تســلیمی افــر هــا الــی ســاعت  9:30 بجــه قبــل از ظهــر از نشــر اعــان 
الــی بیســت یــک روز تقویمــی کــه اخریــن معیــاد ضــرب االجــل تســلیمی افــر  میباشــد  صــورت 
ــل از  ــل1398  ســاعت 10:30 بجــه قب ــخ 7حم ــار شــنبه تاری ــر گشــایی  روز  چه میگــرد آف
ظهــر در  صالــون کنفرانــس شــفاخانه 102 بســتر خیــر خانــه   منــزل دوم تدویــر میگــردد افــر 
هــای دیــر رســیده وا نترنتــی  پزیرفتــه نمــی شــود  ،شــرایط  اهلیــت  بــا ارایــه اســناد ضــروری 

میباشــد وتصفیــه حســابات مالیاتــی ازمعیــار اهلیــت شــمرده مــی شــود.
ادرس هایکه داوطلبان میتوانند شرطنامه را بدست بیاورند قرارذیل اند:

1.  1 شفاخانه 102بسترخیرخانه. شهر کابل شماره تماس:0798235803
2.  پروژه اصاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس:0700892888 

نــوت:  عقــد قــرارداد مطابــق فقــره)3( مــاده دوازدهــم قانــون تــدارکات، مشــروط بــه منظــوری 
بودجــه مــی باشــد
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